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Kapelner Zsolt

Esszencia és relevancia

BEVEZETÉS

Az esszencia vagy lényeg a kortárs metafizika egyik központi fogalma. A legtöbb meta-
fizikus elfogadja, hogy értelmesen beszélhetünk arról, mi lényegi egy dologban – fizi-
kai tárgyban, személyben, eseményben – és mi nem. Egyesek a lényeg fogalmának 
még nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Szerintük a metafizika maga nem más, mint 
„a lényeg tudománya” (Lowe 2006, 1). Elvégre, ha valaki azzal foglalkozik, miben is 
áll voltaképpen eseménynek vagy tulajdonságnak lenni, éppen arra kérdez rá, mi az 
események, tulajdonságok lényege.

Ezek alapján gondolhatnánk, hogy az esszencializmus – a doktrína, mely szerint legi-
tim módon beszélhetünk esszencialitásról –, szilárd alapokon álló elképzelés, amely-
ben semmi okunk kételkedni. Számos jel utal azonban arra, hogy az esszencializmus 
alapvető tételei nem csak hogy megkérdőjelezhetőek, de alkalmasint el is vethetőek. 
A következőkben ezzel foglalkozom.

Amellett érvelek, hogy az esszencializmus a napjainkban legelterjedtebb formájában 
nem alapozható meg anélkül, hogy bizonyos esszencialista előfeltevéseket eleve ne 
fogadnánk el igaznak. Ez természetesen nem jelenti, hogy az esszencializmus hamis, 
csupán azt, hogy a lényeg fogalmát érintő alapvető kérdéseket kénytelen megválaszo-
latlanul hagyni, az esszencialitást pedig primitív alapfogalomként kezelni. Ez önmagá-
ban látszólag nem jelent súlyos problémát, látni fogjuk azonban, hogy ez a nem reduktív 
módon felépített esszencializmus voltaképpen egy igen nehezen védhető elgondolás.

Hogy ezt megmutassam, az első szakaszban tisztázom, mit is értek ponto-
san esszencián és esszencializmuson, majd a doktrína legelterjedtebb formájá-
nak megalapozási problémáival foglalkozom. Néhány példán keresztül rávilágí-
tok a relevancia fogalmának jelentőségére az esszencializmus megalapozásában.  
A szakasz végén a relevancia és esszencia kapcsolatára alapozva egy általános 
érvet ismertetek, amely azt hivatott megmutatni, hogy az esszencializmus nem 
magyarázható a relevanciára való hivatkozás nélkül, a relevanciáról ugyanakkor 
csak az esszencialitás segítségével adhatunk számot. Mindez ahhoz vezet, hogy az 
esszencialitást tovább nem analizálandó, primitív fogalomként kell bevennünk elmé-
letünkbe. A továbbiakban amellett érvelek, hogy ez olyan súlyos nehézségeket von 
maga után, amelyekkel az esszencializmus nem képes megbirkózni. Mindez pedig, 
úgy vélem, alapos okot szolgáltat arra, hogy elvessük. Végezetül néhány ellenvetés-
ről és alternatív, antiesszencialista elgondolásról is szót ejtek.

AZ ESSZENCIALIZMUS

Mi is pontosan egy dolog esszenciája, lényege? Ha, mint sok más metafizikai problé-
ma vizsgálatakor, természetes meggyőződéseinkből akarunk kiindulni, máris egy prob-
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lémába ütközünk: jóllehet, sokan hangoztatják az esszencializmus intuitív megalapo-
zottságát, úgy vélem, igen csak kérdéses, hogy valóban vannak-e az individuumok1 
lényegét érintő intuícióink. Hétköznapi beszélgetéseink során olykor szóba kerül, hogy 
mi egy gondolatmenet lényege, de arról, hogy mi az előttem lévő asztal lényege, már 
inkább csak metafizikai disputák keretein belül esik szó.

A továbbiakban épp ezért mellőzöm a természetes lényegfogalomra való hivatko-
zást. Ehelyett néhány olyan alapvető jellegzetességből indulok ki, melyeket az ana-
litikus metafizika a kezdetektől fogva a lényegnek tulajdonított. Ezt a hagyományos 
lényegfogalmat tekintem a továbbiakban mérvadónak: ha egy az esszenciával kap-
csolatos elképzelés nem felel meg az ez által támasztott elvárásoknak, úgy nem 
tekintem az esszencializmus elfogadható formájának. Nem állítom persze, hogy az 
esszencializmusnak semmiféle intuitív alapja nincs. A hagyományos lényegfogalom 
nem egészében mesterséges, néhány jellemzője például, az időn keresztüli azonos-
ságot érintő intuícióinkból eredeztethető: azok „kivetítése” a temporálisból a modális 
dimenzióba. Gondoljunk csak az időn keresztüli és a lehetséges világokon keresztüli 
változással kapcsolatos intuícióinkra. Úgy vélem nem kis mértékben azért gondoljuk 
úgy, hogy egy személy semelyik lehetséges világban nem lehet kockacukor, mert tud-
juk, hogy ha ugyanez a „változás” időben zajlana le, akkor azt a személy nem élhetné 
túl, megszűnne személynek lenni.

Mit foglal magában a hagyományos lényegfogalom? Bármi is egy dolog esszenci-
ája, a következők biztosan elmondhatók róla: egy dolog a saját lényege nélkül nem 
lehetne az, ami, tehát nem lehetne azonos önmagával, egyáltalán nem is létezhetne. 
Lényeg és önazonosság vagy létezés azonban nem csak hogy együtt járnak, de az 
egyik konstitutív a másikra nézve. Egy dolog éppen azért lesz az, ami, mert rendelke-
zik a lényegével. Ezek a hagyományos lényegfogalom alapvető elemei, amelyeket az 
esszencializmus egymástól legidegenebb formái sem kérdőjeleznek meg.

Ez a meghatározás azonban – bármennyire elfogadott is – nem túl sokatmondó. 
Mit kell pontosan azon érteni, hogy egy dolog azért lesz az, ami, mert rendelkezik a 
lényegével? A legtöbb szerző szerint egy individuum lényege tulajdonságainak egy 
kitüntetett csoportja, amelyekkel az individuum szükségszerűen rendelkezik. Eszerint: 

(1) Esszenciális a számára F tulajdonság akkor és csak akkor, ha szükségszerű, 
hogy amennyiben a létezik, rendelkezik F-fel. (ZaLta 2006, 659.)

Ez a meghatározás számos nehézséggel küzd, napjainkban mégis uralkodónak 
mondható, így az itteni vizsgálódásokhoz is ezt veszem alapul.

Maga az esszencializmus – legalábbis az itt tárgyalt formájában – a fenti meghatá-
rozáson kívül három további tétel elfogadásában áll:

(2) Ténylegesen vannak esszenciális és akcidentális tulajdonságok.
(3) Az, hogy mely tulajdonságok lényegiek és melyek nem, nyelv- és elmefüggetlen 

kérdés.
(4) Létezik világokon átívelő azonosság, a hasonmáselmélet hamis.2

1 Az „individuum” és a „dolog” kifejezéseket szinonimaként használom, mindkettő tetszőleges létezőre (fizikai 
tárgyra, személyre stb.) utalhat.

2 Az esszencializmus megfogalmazható ugyan a hasonmáselmélet keretein belül is, az ilyen elméletekben azon-
ban szinte rögtön igen súlyos problémák merülnek fel, melyek hamar (1), (2) vagy (3) feladásához vezetnek. 
A hasonmáselméletben megfogalmazott esszencializmus igen látványosan számolja föl önmagát és torkollik 
végül valamely általam antiesszencialistának tekintett álláspontba (pauL 2006, 337–338).
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A szakirodalom ismeri az esszencializmus néhány más meghatározását is.  
Egyesek szerint például a (2)-nél gyengébb vagy erősebb kijelentést elfogadó elméle-
tek is3 alapvetően esszencialistának minősülnek. Az ilyen és hasonló alternatív meg-
határozásokat itt nem veszem figyelembe. A továbbiakban bármilyen elképzelést, 
amely (2), (3) vagy (4) valamelyikét tagadja, antiesszencialistának tekintek. Ugyan-
akkor (1) mindaddig tagadható az esszencializmus keretein belül, amíg egy másik 
lényegmeghatározás is a rendelkezésünkre áll. Az esszencializmus azon változatá-
ra, amely az esszenciális-akcidentális különbséget (1)-nek megfelelően a modalitások 
segítségével magyarázza, a továbbiakban modalizmusként hivatkozom.

A modalizmus világos képet fest arról, miben áll egy tulajdonság számára az 
esszencialitás. Egyáltalán nem nyilvánvaló azonban, hogy csakugyan vannak szük-
ségszerű, vagyis lényegi tulajdonságok, hogy ez a megkülönböztetés egyáltalán meg-
tehető. A modalizmus valamiféle megalapozásra szorul. Ez a megalapozás, úgy vélem, 
akkor tekinthető sikeresnek, ha megmutatja a következőket:

Az (1) által megállapított distinkció csakugyan fennáll, legalább elviekben értelme-
sen elkülöníthetők a szükségszerű és a nem szükségszerű tulajdonságok. A modalista 
esszenciafogalom továbbá összhangban van a hagyományos lényegfogalommal: 
sem több, sem kevesebb tulajdonságot nem minősít esszenciálisnak, mint amennyit 
szokásosan annak tartunk. Megmutatja továbbá, hogy (2) igaz, valóban léteznek (1) 
értelmében vett esszenciális tulajdonságok. Ezek ráadásul (3) értelmében „abszolút” 
módon, szempont- és kontextusfüggetlenül jellemzik az individuumokat. Úgy vélem, 
az esszencializmus fenntartásához elengedhetetlen (4) elfogadása, a világokon átíve-
lő azonosság problémája azonban önmagában is igen szerteágazó, így itteni tárgya-
lásától inkább eltekintek és egyszerűen adottnak veszem azt.

Megalapozható-e ebben az értelemben a modalizmus? Első ránézésre úgy tűnik, 
igen: ahhoz, hogy legalább elviekben elkülöníthessük a szükségszerű és nem szük-
ségszerű tulajdonságokat, pusztán azt kell elfogadnunk, hogy vannak értelmes de re 
modális kijelentések, emellett pedig erős érvek szólnak. Szintén meggyőzőnek tűnik, 
hogy az esszenciális tulajdonságok a szükségszerű tulajdonságok, elvégre mely tulaj-
donságaim volnának lényegiek, ha nem azok, amelyek nélkül nem létezhetnék? Ez a 
modalitás ráadásul metafizikai modalitás, amelyről rendszerint úgy tartjuk, szempont- 
és kontextusfüggetlenül jellemzi az individuumokat, így aztán (3) is igazoltnak tekint-
hető. Mindössze az a kérdés maradt hátra, hogy valóban léteznek-e (1) értelmében 
vett esszenciális tulajdonságok.

Ahogy a következő szakaszban látni fogjuk, e kérdés kapcsán komoly problé-
mák merülnek fel, melyek (1) módosításához majd elvetéséhez, végül pedig egy az 
esszencializmus egészét – úgy vélem, igen kellemetlenül – érintő probléma megfo-
galmazásához vezetnek.

A RELEVANCIA

Léteznek-e tehát szükségszerű, vagyis a modalizmus értelmében esszenciális tulaj-
donságok? Bizonyos tulajdonságokra triviálisan igaz, hogy ha egy individuum nem 
rendelkezne velük, nem lehetne azonos önmagával. Ha például nem rendelkeznék az 
„önazonosnak lenni” tulajdonsággal, értelemszerűen nem létezhetnék. Vagy ha nem 

3 Például egy Leibniz-féle „szuperesszencializmus” vagy „maximális esszencializmus”.
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lettem volna az aktuális világban 2012. január elsején magyar állampolgár, akkor – 
lévén, hogy az aktuális világban nem is lehetett volna másképp – szintén nem lehet-
nék azonos önmagammal (pLantinGa 2003, 141).

Az ilyen, úgynevezett triviális esszenciális tulajdonságok azonban nem alkalmasak 
arra, hogy a lényegi tulajdonságoknak szánt metafizikai szerepet betöltsék. Nem felel-
nek meg ugyanis a hagyományos lényegfogalom egy fontos elvárásának: a lényegi 
tulajdonságoknak konstitutívnak kell lenniük az individuumok léte és önazonossága 
szempontjából. Én azonban nem attól leszek az, ami vagyok, hogy 2012. január else-
jén magyar állampolgár voltam az aktuális világban.4 Az eredeti meghatározás tehát 
módosításra szorul: az esszenciális tulajdonságok nem azok, amelyek szükségszerű-
en, hanem amelyek emellett nem triviálisan jellemzik az individuumokat.

Melyek lehetnek ilyenek? A triviális esszenciális tulajdonságokkal kapcsolatban 
a következőket kifogásoltuk: vagy minden egyes individuumot jellemeznek, mint az 
önazonosság tulajdonsága, vagy nem konstitutívak az őket hordozó individuum létére 
nézve – egyszerűen szólva: semmi közük ahhoz, mi is az individuum tulajdonképpen.  
Egy nemtriviális esszenciális tulajdonság tehát (i) nem jellemez minden individuumot, 
és (ii) egyfajta szoros, belső kapcsolatban áll az individuummal, releváns annak léte 
és önazonossága szempontjából. A szakirodalom számos jelöltet ismer erre a sze-
repre. A legelterjedtebbek: élőlények esetében a biológiai eredet (forBeS 2002, 319), 
mesterségesen létrehozott tárgyak esetében az őket alkotó részek, röviden a konsti-
túció (HuoranSZki 2001, 227),5 illetve általában az individuumok esetében a fajtához 
(sortal) tartozás (maCkie 2006, 118).

Ezek a tulajdonságok sok szempontból igen különbözőek. Mindenek előtt: amíg 
a fajta-esszencialista szerint két dolog lényege lehet azonos – ti. két dolog tartozhat 
ugyanabba a fajtába –, addig egy (biológiai) eredet-esszencialista szerint a dolgok-
nak egyedi, individuális lényegük van. Ez a különbség rendkívül jelentős, az individu-
ális és nem individuális lényegekkel dolgozó esszencializmus következményei igen 
különbözőek lehetnek. A következőkben azonban amellett szeretnék érvelni, hogy 
egy súlyos, a (ii) feltétel kapcsán említett relevancia fogalmával kapcsolatos problé-
ma az esszencializmus mindkét változatánál fellép és igen komoly problémát okoz az 
esszencialista számára.

Az (i) feltételt ugyanis mindegyik változat maradéktalanul kielégíti: az „ezen és ezen 
organizmusból való származás” tulajdonsága kétségtelenül nem jellemez minden indi-
viduumot, például azokat nem, amelyek nem élőlények. Hasonlóképpen: csak mes-
terségesen létrehozott tárgyaknak van konstitúciója az itt használt értelemben. Egy-
egy fajtafogalom alá pedig csak korlátozott számú individuum tartozik, nem létezik az 

4 Sokkal kevésbé problémás ugyanakkor azt állítani, hogy Arisztotelész éppen amiatt azonos Arisztotelésszel, 
mert hordozza az „önazonosnak lenni” tulajdonságot. Az önazonosság esszencialitásának és trivialitásának 
kérdése igen szerteágazó probléma, melyet itt nem tekintek át. A legtöbb szerző – jóllehet az önazonosság 
az esszenciának szánt legtöbb metafizikai „szerepet” egyedül is képes betölteni – azt az álláspontot, ami sze-
rint pusztán az önazonosság teljes jogú esszenciális tulajdonság, antiesszencializmusnak tekinti (YaBLo 1998, 
418).

5 A konstitúció-esszencializmus általában egy ennél tágabb konstitúciófogalommal kénytelen dolgozni, ameny-
nyiben bizonyos problémás kérdésekre választ szándékozik adni. Ezen elképzelések szerint a konstitúcióhoz 
akár az artefaktumot készítő személy, vagy az eredeti terv is hozzátartozhat, ami alapján az illető tárgy elké-
szült (roBertSon 2008).
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összes létezőt magában foglaló fajtafogalom, hacsak nem maga a „létező” fogalma, 
amely azonban nem jelent súlyos fenyegetést a fajta-esszencializmusra.

Mi a helyzet azonban (ii)-vel? Hogyan mutathatjuk meg, hogy ezeknek a tulaj-
donságoknak csakugyan van közük ahhoz, ami az őket hordozó individuum tulaj-
donképpen, hogy csakugyan relevánsak? Ez már sokkal nehezebb feladat.  
Az esszencialistáknak jellemzően nem is sikerül felülkerekedniük rajta. Nem sikerül 
ugyanis olyan kritériumot találniuk, ami alapján eldönthető volna, hogy egy tulajdon-
ság releváns-e vagy sem, így aztán nem tudják megmutatni, hogy dolgoknak csak-
ugyan van-e lényegük. A következőkben egy-egy példa kapcsán áttekintem, miben 
is áll ez a relevanciaprobléma, majd bemutatok egy általánosabb érvet, amely – úgy 
gondolom – megmutatja, hogy a probléma – az esszencia és a relevancia fogalmai-
nak sajátosságai folytán – nem is oldható meg, tehát kénytelenek vagyunk lemondani 
az esszencializmus megalapozásáról.

Nézzük először a biológiai eredettel kapcsolatos esszencializmust (Essentiality of 
Biological Origin, EBO (forBeS 2002, 319)). Vajon releváns-e az élőlények léte és 
önazonossága szempontjából a biológiai eredet? Erősek azok az intuícióink, ame-
lyek szerint az, hogy egy élőlény mely organizmus(ok)ból fejlődött ki, releváns, tehát 
esszenciális is a számára. Milyen filozófiai érvet hozhatnánk fel azonban a biológiai 
eredet relevanciája mellett? Miért kellene inkább relevánsnak tekintenünk, mint példá-
ul az élőlény születésének helyét és idejét? Tartsuk szem előtt, hogy a biológiai ere-
det szükségszerűségének kérdése még fel sem merült, egyelőre arról kell meggyő-
ződnünk, hogy ez az eredettulajdonság alkalmas jelölt-e a nemtriviális esszenciális 
tulajdonság szerepére.

Hogyan érvelhetünk mármost amellett, hogy a biológiai eredet szorosabb kapcso-
latban áll az élőlényekkel, mint a születésük helye? Szükség van-e egyáltalán érvek-
re itt? Elvégre intuícióink ebben a kérdésben rendkívül erősek: úgy tűnik, bárki is 
kerül 1765-ben a német-római császári trónra, ha ez a valaki nem Mária Terézia és 
Lotaringiai Ferenc István gyermeke, akkor ő nem II. József. A bizonyítás terhe sok-
kal inkább az EBO ellenzőjén van. A helyzet azonban koránt sem ilyen egyszerű.  
Úgy vélem, találhatunk olyan eseteket, amikor a biológiai eredetet nem nyilvánítanánk 
ilyen könnyű szívvel esszenciálisnak.

Vegyünk egy – szegről-végről legalábbis – a szóritész paradoxonokkal rokon példát: 
lehetséges, hogy az én egyik felmenőm valamelyik tulajdonságában némiképp eltér-
jen aktuális önmagától. Lehetséges továbbá, hogy e felmenőm minden leszármazott-
jának biológiai eredete azonos legyen az én megfelelő felmenőim biológiai eredetével: 
e lehetséges felmenők ugyanazokból az organizmusokból fejlődtek ki, mint az aktuáli-
sak. Tegyük fel mármost, hogy a biológiai eredet csakugyan esszenciális.

Ekkor lehetséges, hogy egy egymilliárd évvel ezelőtti ősöm valamely tulajdonságá-
ban kissé eltérjen aktuális önmagától. Ez a kis eltérés ebben a lehetséges világban 
némiképp más irányba tereli a törzsfejlődést, aminek folytán e felmenőm egymilliárd 
évvel későbbi leszármazottai például rágcsálókra, vízi emlősökre vagy más hasonló-
ra emlékeztetnek. A második premisszánk értelmében van olyan lehetséges világ is, 
amelyben ez a forgatókönyv játszódik le, és az említett felmenőm minden utódjának 
biológiai eredete azonos az aktuális leszármazottakéval. Ekkor tehát van egy olyan 
lehetséges individuum is, aki rágcsálószerű külalakja ellenére azonos velem, lévén, 
hogy  az egész leszármazási lánca ex hypothesi azonos az enyémmel és mivel a bio-
lógiai eredet esszenciális. Úgy vélem, ez az eredmény meglehetősen kontraintuitív. 
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Nem mondanánk, hogy pusztán azért, mert azonos a biológiai eredetünk, nekem és 
ennek a furcsa szerzetnek azonosnak kellene lennünk.6

Azt látjuk tehát, hogy az EBO igenis megalapozásra szorul. A mellette szóló legerő-
sebb érvek jellemzően azt igyekeznek megmutatni, hogy ha feltesszük EBO igazságát, 
úgy számos a világokon átívelő azonossággal kapcsolatos problémát megoldhatunk. 
Ilyen mindenek előtt az úgynevezett csupasz vagy megalapozatlan azonosságok kérdé-
se: ha ugyanis EBO hamis, akkor lehetséges, hogy egy aktuális a individuum e eredet-
tel azonos legyen egy lehetséges b individuummal f eredettel. Volna továbbá egy olyan 
harmadik lehetséges világ, ahol az e és az f eredet egy-egy c és d individuumhoz tár-
sul. Tegyük fel, hogy a-nak c-vel, bnek d-vel és a-nak bvel annyi közös tulajdonsága 
van, amennyi csak lehetséges. Bármelyik tulajdonságuk alapozta is meg – vagy kény-
szerítette ki –, hogy a azonos legyen b-vel, tekintve, hogy ezen az „azonosságreleváns” 
(forBeS 2002, 322) tulajdonságon b osztozik d-vel, azt kell állítanunk, hogy a azonos 
d-vel. Azonban, mivel a c-vel szintén osztozik ezen az azonosságreleváns tulajdon-
ságon, a azonos cvel is. Ellentmondásra jutottunk.7

Sajnálatos módon azonban a problémát nem csak az oldja meg, ha elvetjük indirekt 
előfeltevésünket, miszerint a származhatna fből, tehát megállapítjuk, hogy a bioló-
giai eredet esszenciális. Épp így megteszi, ha a születés helyét és idejét nyilvánítjuk 
relevánssá, vagyis esszenciálissá (forBeS 1998, 519). Ekkor ugyanis, lévén, hogy c 
és d nem születhet azonos téridőrégióban, valamelyik a két individuum közül nem tud 
annyira hasonló lenni a-hoz, hogy előálljon az ellentmondás.

Az ilyen típusú érvek – melyek a legerősebb EBO melletti érvnek tekinthetők (Lowe 
2002, 100) – nem képesek tehát alátámasztani a biológiai eredet esszencialitását. 
Mindössze annyit igazolhatnak, hogy bizonyos problémákra megoldást jelent, ha fel-
tesszük, hogy vannak nemtriviális esszenciális tulajdonságok. Azonban azt, hogy 
melyek ezek, már nem tudják megmutatni: Forbes érvét felhasználva nem csak a bio-
lógiai eredetről, de a falevelek színéről (roBertSon 1998, 744), vagy a kutyatartók és 
kutyáik kapcsolatáról is kimutatható, hogy esszenciális. Az érv éppen azzal marad 
adós, hogy megmutassa, miért épp a biológiai eredet az a tulajdonság, amelyet ki 
kell tüntetnünk a többi jelölt közül, tehát, hogy miért épp a biológiai eredet releváns.  
Ekkor már valóban megalapozottnak tekinthetnénk EBO-t.

A biológiai eredet relevanciája tehát igenis probléma: nem sikerült meggyőző érvet 
felhoznunk amellett, hogy inkább ez, mintsem a születés helye és ideje, vagy az indivi-
duumok élettörténetének más jellemzője számít relevánsnak, intuícióink pedig koránt 
sem állnak annyira szilárd talajként a lábunk alatt, ahogy reméltük. Természetesen 
mindez még nem támasztja alá, hogy a biológiai eredet relevanciája mellett ne lehet-
ne érvelni, csupán azt, hogy a relevanciaprobléma igenis fennáll.

Ugyanez igaz az esszencializmus egy másik típusára, az úgynevezett fajta-
esszencializmusra is. Itt nem is annyira az a kérdés, hogy miért kell relevánsnak tekin-
tenünk a fajtákat, hanem, hogy egyáltalán mely fajtákat kell relevánsnak tekintenünk. 
Nyilvánvaló, hogy az individuumok számára nem minden fajtához tartozással kap-

6 Ez a példa persze csak az EBO azon formáit kezdi ki, amelyek szerint az eredet elégséges feltétele a világo-
kon keresztüli azonosságnak, de találhatunk példát a szükséges feltétellel operáló változat ellen is.

7 Ez az érv Graeme Forbes híres négy világ érvének egy módosított változata, amit ő maga is több helyen tár-
gyal (forBeS 1985, 138–145; forBeS 2002, 323). Nála az azonosságreleváns tulajdonságok az intrinzikus tulaj-
donságok, azt kell tehát feltennünk, hogy a, b, c és d intrinzikusan megkülönböztethetetlenek, ami, ha ez csak-
ugyan kikényszeríti az azonosságot, valóban ellentmondáshoz vezet.
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csolatos tulajdonság esszenciális. A gyerekek például nem esszenciálisan tartoznak 
a „gyerek” fajtafogalma alá, hiszen előbb-utóbb kikerülnek alóla.8 Ezzel szemben az 
„ember” fogalmát már esszenciális fajtafogalomnak szokás tekinteni: sok szerző sze-
rint  lényegileg lennék más, és valószínűleg nem is létezhetnék úgy, ha nem az „ember”, 
hanem például a „kockacukor” fajtafogalma alá tartoznék.

Mi mármost a különbség e két típusú fajtafogalom között? Miért tekintjük releváns-
nak ember voltomat, de irrelevánsnak a gyerekségemet vagy a felnőttségemet? Emlí-
tettem, hogy az egyik fajtafogalom alól az individuum időn keresztüli változásai során 
kikerülhet, míg a másik alól nem. Utóbbiak az úgynevezett szubsztanciális fajták 
(maCkie 2006, 121). Vajon a szubsztanciális fajták a releváns, tehát esszenciális faj-
ták? Visszavezethetjük-e tehát egy fajtafogalom relevanciáját szubsztanciális voltára?  
Ez egyáltalán nem evidens: könnyen találhatunk olyan szubsztanciális fajtát, amit nem 
szívesen tekintenénk relevánsnak, tehát esszenciálisnak sem.

Képzeljünk el egy könyvet, melynek egész szövegét török nyelven, de arab írás-
jegyekkel írták. Ez a könyvpéldány az „arab írással írt könyv” szubsztanciális fajta-
fogalma alá tartozik.9 De lehetséges lett volna, hogy a könyv kiadásakor Törökor-
szágban már bevezetik a latin betűs írást, a könyv tehát latin betűkkel kerül kiadásra.  
Véleményem szerint ez a lehetséges könyv, mely ugyanazon szerző műve, ugyanazon 
évben ugyanazzal a szöveggel jött létre, mint az aktuális – akár ugyanazon anyagda-
rabból is készülhet –, joggal tekinthető azonosnak is vele, holott más szubsztanciális 
fajta alá tartozik, mint emez.

Egy másik példa: a Nap egy Hertzsburg-Russell diagram szerinti fősorozatba tartozó 
csillag, amely ennek megfelelően egy adott csillagfejlődési pályát fut be. Véleményem 
szerint nyugodtan gondolhatjuk, hogy ez besorolja csillagunkat egy szubsztanciális faj-
tába, aligha változhat ugyanis úgy, hogy például az ugyanezen besorolás szerinti szu-
peróriás kategóriába kerüljön. Miért ne lett volna lehetséges ugyanakkor, hogy a Nap 
ilyen szuperóriásként kezdje meg a létezését? Elvégre azt, hogy a naprendszerben 
több vagy kevesebb bolygó legyen, mint amennyi, a filozófusok rendre metafizikailag 
lehetségesnek tartották. E két lehetőség között nem látok elvi különbséget. Mindket-
tő azt követeli csak meg, hogy a naprendszer kialakulásakor több vagy más eloszlású 
anyag legyen jelen egy lehetséges szituációban, mint aktuálisan.

Egy harmadik példa az alfajhoz tartozás: ha – mint sok fajta-esszencialista – nem 
gondoljuk, hogy egy adott leopárd számára esszenciális, hogy anatóliai leopárd vagy 

8 A fajtafogalmak (sortal concepts) problémája igen összetett metafizikai kérdés, melynek részletes tárgyalá-
sára itt nem vállalkozhatok. Néhány megjegyzés azonban ide kívánkozik: a fajtákat először is élesen meg kell 
különböztetnünk a természetes fajtáktól és az ontológiai kategóriáktól, bár a kettő között lehetnek átfedések. A 
fajtafogalmakat jellemzően aszerint határozzák meg, hogy szolgáltatnak-e kritériumot az alájuk tartozó entitá-
sok azonosságára és különbségére, esetleg időn keresztüli azonosságára. Nincs ugyanakkor egységes meg-
határozás a fajtafogalomra, paradigmatikus fajtákként a „kutya”, „macska”, „fa”, „tégla” fogalmakat említhetjük 
(GrandY 2008).

9 Az általam ismert fajtadefiníciók értelmében ezt minden további nélkül tekinthetjük fajtának. Valamelyest azon-
ban megkérdőjelezhető, hogy szubsztanciális fajta-e: szélsőséges esetben elképzelhető, például a könyv mole-
kuláinak egyesével való átcserélése révén, hogy az mégis latin betűssé váljon. Úgy vélem azonban, ekkor 
további kérdésként merülne fel, hogy vajon a könyv csakugyan túlélné-e egy ilyen változás minden egyes fázi-
sát, vagy egy ponton túl már azonos anyagú, de az eredetivel nem azonos artefaktumról kellene beszélnünk. 
A probléma a konstitúció-esszencializmus olyan problémáival kapcsolódik szorosan össze, amelyeket itt nem 
áll módomban tárgyalni.
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amur leopárd, akkor nem mondhatjuk, hogy a szubsztanciális fajták mind esszenci-
ális fajták.

Talán egy ennél is szűkebb fogalommal kellene kísérleteznünk. Ilyen lehetne a David 
Wiggins által bevezetett legfelső fajta [ultimate sortal] fogalma. E fogalmat Wiggins 
maga nemigen tisztázza. Sejthetőleg az „ember” fajtafogalma legfelső fajta, azonban 
a „leopárd” már szinte biztosan nem az, szemben a „macskafélé”-vel (maCkie 2006, 
133–134). Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy adhatunk-e bármilyen világos definíci-
ót a legfelső fajtákra, ahogy az sem, hogy ilyenek egyáltalán léteznek-e. De még ha 
léteznének is, mi kezeskedne a relevanciájukért? Wiggins kritikusaihoz csatlakoz-
va úgy vélem, jó okunk van feltenni, hogy a legfelső fajtákra való hivatkozás sem a 
fajta-esszencializmus megalapozásához sem a relevanciaprobléma megoldásához 
nem nyújt sok segítséget. Milyen más kiút marad a fajta-esszencializmus számára?  
Ha nem tudunk ráakadni a releváns fajták differentia specificájára, úgy lehetséges, 
hogy kénytelenek vagyunk egyszerűen posztulálni a számunkra szimpatikus fajták 
esszencialitását?

Láthatjuk, hogy a (ii) feltétel komoly probléma elé állítja az esszencialistát: jó okunk 
van feltenni, hogy az individuumoknak vannak esszenciális tulajdonságaik; hogyan 
határozhatnánk meg azonban, hogy melyek ezek? Nyilvánvalóan nem a szükségsze-
rű tulajdonságok, de még csak nem is az exkluzív szükségszerű tulajdonságok, ame-
lyekkel egy és csakis egy individuum rendelkezhet – tehát amelyek kielégítik (i)-t és 
(1) értelmében esszenciálisak.

Könnyen találhatunk ugyanis olyan tulajdonságot, amely kielégíti (1)-t és (i)-t, még-
sem tekinthetjük esszenciálisnak, pontosan azért, mert nem releváns. Kit Fine pél-
dáit felhasználva vegyük a következő tulajdonságokat, melyeket Arisztotelész hor-
doz: „az {Arisztotelész} egységhalmaz elemének lenni”, „különbözőnek lenni az 
Eiffel-toronytól”, „olyannak lenni, hogy végtelen sok prímszám van”. Értelemszerű, 
hogy az utolsó kivételével, ami triviális esszenciális tulajdonság, mindegyik kielégí-
ti (i)-t – nem minden dolog különbözik az Eiffel-toronytól, ti. maga az Eiffel-torony 
nem; az {Arisztotelész} halmaznak pedig csak Arisztotelész eleme. Továbbá (1)-nek 
is mind megfelelnek, hiszen minden lehetséges világban, ahol Arisztotelész léte-
zik, eleme {Arisztotelész}-nek és különbözik az Eiffel-toronytól. E két tulajdonság-
nak azonban semmi köze ahhoz, ami Arisztotelész tulajdonképpen, egyik sem rele
váns Arisztotelész léte és önazonossága szempontjából. Fontoljuk csak meg: vajon 
ha számot akarunk adni arról, mi is Arisztotelész tulajdonképpen, szóba kell hoznunk 
az összes individuumot, amivel nem azonos? Vagy minden halmazt, aminek eleme  
(fine 1994, 4–6)?

A fenti példák segítségével azt akartam megmutatni, hogy az esszencializmus 
megalapozásához szükségképpen számot kell adnunk a relevancia fogalmáról is.  
Az esszenciális tulajdonságoknak van egyfajta „belső jellege” (forBeS 1998, 519), rele-
vanciája, amellyel számos más tulajdonság nem rendelkezik. Ha pedig az esszenci-
ális tulajdonságok a relevánsak közül kerülnek ki, úgy az esszencialista feladata min-
denek előtt az, hogy számot adjon arról, mitől lesz egy tulajdonság releváns annak a 
szempontjából, hogy micsoda is az őt hordozó individuum tulajdonképpen.  Úgy vélem 
azonban, jó okunk van feltenni, hogy ez a vállalkozás nem járhat sikerrel.

Érvem a következő: a relevancia viszonyfogalom. Az, hogy F releváns annak a szem-
pontjából, hogy micsoda is a tulajdonképpen, így elemezhetjük: fennáll egy viszony – ti. 
a relevanciareláció – az F tulajdonság és aközött, ami az a individuum tulajdonképpen. 
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Mi azonban „az, ami az a individuum tulajdonképpen”? Akármi is ez az a individuum 
„amisége” – az egyszerűség kedvéért rövidítsük így az előbbi leírást –, a következő-
ket értelemszerűen elmondhatjuk róla:

(I) Szükségszerűen jellemzi10 a-t, hiszen minden lehetséges világban, ahol a létezik, az, ami.
(II)Az a individuum és amisége közti viszonynak megvan az előbb említett belső jel-

lege, relevanciája, lévén, hogy ha semmi másnak nem is, annak, ami a tulajdonkép-
pen –  vagyis a amiségének –  biztosan köze van  ahhoz, ami a tulajdonképpen, felté-
ve, hogy mindennek van köze önmagához.

(III) Az a individuum amisége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a az legyen, ami.
 

Ezen a ponton mármost feltehetjük a kérdést, hogy mégis mi a különbség az amiség 
és a lényeg fogalma között. Hiszen az eddigiekben éppen az (I)-(III)-ban szereplő jel-
lemzőket tulajdonítottuk a lényegeknek is.

Alapos okunk van azt gondolni, hogy semmiféle különbségről nem beszélhetünk. 
Sok szerzőhöz csatlakozva elmondhatjuk, hogy tudni, mi is egy dolog tulajdonképpen, 
annyit tesz, mint ismerni a lényegét (Lowe 2006, 5). Ha feltesszük a kérdést, hogy egy 
adott individuum micsoda, éppen a lényegére kérdeztünk rá (YaBLo 1987, 297). Éppen 
a lényeg az, ami miatt a dolgok azok lesznek, amik.

Ahhoz tehát, hogy a relevancia fogalmáról megfelelően számot adhassunk, eleve 
fel kell tételeznünk a lényeg fogalmát, hiszen éppen egy dolog lényege, esszenciá-
ja az, amihez mérten bizonyos tulajdonságok relevánsak lehetnek. Másrészt, ahogy 
korábban láttuk, a lényeg fogalmát is csak a relevanciára hivatkozva tudjuk természe-
tes lényegfogalmunkkal összhangban elemezni, másként elméletünk alighanem a 
modalizmus sorsára jut. Az esszenciáról és a relevanciáról tehát, amennyiben ez az 
érvelés helytálló, nem adhatunk számot alapvetőbb terminusokban, nem alapozhatjuk 
meg az esszencializmust reduktív módon. Ehelyett az esszencia – vagy a relevancia – 
fogalmát, ha fenn szándékozzuk tartani őket, primitívként kell kezelnünk.

Felvethető persze, hogy még ha a relevancia és az esszencia fogalmai csak egy-
más felől magyarázhatók is, miért kellene azt gondolnunk, hogy e kettőt nem redukál-
hatjuk egy harmadik, még alapvetőbb fogalomra. Szem előtt kell azonban tartanunk, 
hogy még ha találunk is egy olyan további fogalmat, amire az esszencialitást és a rele-
vanciát redukálni tudjuk, ezzel csak akkor nyerünk valamit, ha e fogalom valóban vilá-
gosabb és alapvetőbb az esszencialitásnál. Véleményem szerint igencsak kétséges, 
hogy például Fine eljárása, amely az esszencialitást a dolgok „természetére”, mint 
primitívumra vezeti vissza,11 bír-e bármennyi magyarázó erővel.

A PRIMITIVIZMUS

Tegyük fel azonban, hogy a fenti érv helytálló és csakugyan primitívként kell kezelnünk 
az esszencia fogalmát. Csakugyan problémát jelent ez az esszencialista számára? 

10 Lévén, hogy nyitva hagytam a kérdést, micsoda is a amisége, vajon tulajdonság, valamiféle partikuláré vagy 
egyéb dolog, ezért nem nyilatkozhatok arról sem, miféle viszony fűzi őt a-hoz: vajon a instanciálja az amisé-
gét, vajon részként tartalmazza, vajon az amiség konstituálja a-t stb.? Ebben a kérdésben azonban nem is kell 
állást foglalnom, annyi bizonyos, hogy a valamilyen viszonyban áll az amiségével, ezt az egyszerűség kedvé-
ért „jellemzés”-nek nevezem.

11 Pontosabban az „igaznak lenni egy dolog természete folytán” relációra, ami egy individuum és egy propozíció 
között áll fenn.
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Számos szerző szerint egyáltalán nem. Elvégre minden elméletnek szüksége van pri-
mitív, tovább nem analizálandó fogalmakra, melyekből kiindul. A – nevezzük így – pri-
mitivista esszencializmus képviselői szerint az esszencia – vagy valamely azt „meg-
alapozó” fogalom – teljes mértékben alkalmas erre a szerepre.

A dolgok lényeges és nem lényeges jellemzőiről való beszéd mindennapos, az 
esszenciális-akcidentális megkülönböztetés – állítják – hétköznapi világképünk része. 
Természetes vagy hagyományos lényegfogalmunk viszonylag tiszta képet nyújt szá-
munkra arról, mit kell lényeginek tekintenünk egy dologban és mit nem. Homályos 
esetek természetesen maradnak, ez azonban csak annyit jelent, hogy az esszencia 
számos más hétköznapi fogalmunkkal együtt homályos. Ám ez egyáltalán nem okoz 
súlyos problémát az esszencializmus számára.

A következőkben azt szeretném megmutatni, hogy a primitivista állítások közül egyik 
sem igaz: még ha van is természetes lényegfogalmunk, az akkor is inkonzisztens, intu-
ícióink nem állnak szilárd talajként a lábunk alatt, ha az esszencialitásról akarunk szá-
mot adni. Ha ezt a nehézséget leküzdendő bármilyen primitivista megoldással próbál-
kozunk ugyanakkor, olyan problémák megalapozott megoldásától vágjuk el magunkat, 
amelyek nem csak az esszencializmus, de számos más metafizikai kérdés szempont-
jából is alapvető jelentőségűek.

Igaza van tehát a primitivistának abban, hogy intuícióink alapján megfelelően el tud-
juk dönteni, mely tulajdonságok esszenciálisak és melyek nem? Amennyiben nem boly-
gatjuk az intuíciókra való hivatkozásnak mint módszernek a problémáit, ez az eljárás 
alig tűnik kifogásolhatónak. Intuitíve – állítják sokan – teljesen lehetetlen, hogy Arisz-
totelész egy kockacukor legyen, míg elképzelhető, hogy Apollónia városából származ-
zon, ne Sztageirából. Arisztotelész számára tehát ez alapján alighanem esszenciá-
lis, hogy mely fajtához tartozik, ám nem esszenciális, hogy melyik városban született, 
sem hogy mely halmazoknak eleme stb.

De vegyünk egy valamivel szubtilisabb esetet, például azt, amit Richard Cartwright 
fogalmaz meg, és amiről – a modális intuíciók bizonytalanságát tárgyalva – L. A. Paul 
igen pontos elemzéssel szolgál:

Melyek az esszenciális jellegzetességei, teszem azt Dancer’s Image-nek?12 Két-
ségtelenül esszenciálisnak számít, hogy ló, és akcidentálisnak, hogy diszkvalifikálták 
az idei Kentucky Derbyről. De mi a helyzet azzal, hogy hím, hogy fajtiszta vagy hogy 
nem egy Clydesdale csődör? Ezekben az esetekben, úgy vélem, az esszencialisták 
nem értenének egyet. Valóban, egy megfontolt esszencialista könnyen helyezkedhet 
arra az álláspontra, hogy ezek olyan nehéz esetek, ahol nem hozhatunk határozott 
ítéletet. (CartwriGHt 1968, 615.)

A kérdés valóban jogosan tehető fel az esszencialistának. Hogyan lát hozzá a 
válaszadáshoz? Hogyan érvelhet például amellett vagy ellen, hogy Dancer’s Image 
esszenciálisan csődör? Ha pusztán arra keres választ, vajon létezhetne-e Dancer’s 
Image úgy, hogy nem csődör, nem jut messzire, hiszen Dancer’s Image úgy sem 
létezhetne, ha az őt tartalmazó halmazok nem léteznének. Hogyan döntünk tehát?  
Nos intuícióink súghatják azt, hogy Dancer’s Image alapvető természete szerint (leg-
alább részben) egy erős, rátermett versenymén, így csődör volta részét látszik képezni 
lényegének. De erős, rátermett mivoltával éppenséggel az is összeférne, ha nem vol-

12 Dancer’s Image amerikai versenyló, a Kentucky Derby egyetlen diszkvalifikált győztese.
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na csődör – ha csak ezeket érezzük mérvadónak az illető individuum természetének 
meghatározásakor, akkor Dancer’s Image nemét akcidentálisnak kell minősítenünk.

Kétségtelen, hogy bizonyos szempontból úgy tűnik, Dancer’s Image esszenciálisan 
csődör, míg más megvilágításban az is kérdésessé válhat, hogy egyáltalán esszenci-
álisan tartozik-e ahhoz a fajtához, amelyikhez. A probléma abban áll, hogy bizonyos 
tulajdonságokat akkor találunk csak esszenciálisnak, ha Dancer’s Image-re qua cső-
dör gondolunk, azonban semmi nem gátolja meg, hogy ne ilyenként gondoljunk rá. Vol-
taképpen amíg az eredeti tulajdonságokból elegendő mennyiségű változatlan marad, 
szinte bármilyen tulajdonság összeegyeztethető Dancer’s Image létével és önazonos-
ságával (pauL 2004, 178).

Persze feltehetjük a kérdést: mi múlik azon, hogy Dancer’s Image esszenciálisan 
csődör-e? A homályos esetek, amikkel szembesülünk, egyáltalán nem jelentenek 
komoly problémát. Amikor számít, a valódi metafizikai problémák esetében, intuíció-
ink igenis megbízhatóan működnek – mondhatná az esszencialista. Ez azonban szin-
tén nem igaz. Tekintsünk egy másik esetet Fine-tól:

Két filozófus a testelme problémán vitatkozik. A legtöbb kérdésben, különösen, ami 
a test és az elme modális természetét illeti, egyetértenek. A test és az elme mindkettő 
szerint numerikusan különböző, mindketten úgy gondolják, szükségszerű, hogy egy 
személy egy elmét és egy testet birtokol, és egy test és egy elme csak egy személyhez 
tartozik, a test és az elme szükségszerűen tartozik a személyhez stb. Egyikük szerint 
azonban a testet és az elmét valamiféle elvonatkoztatás által nyerjük a személyből, 
mint e kettő egységéből, lévén, hogy a test és az elme lényege magában foglalja, hogy 
ahhoz a személyhez tartoznak, akihez. E karteziánus illető ellenfele azonban azon az 
állásponton van, hogy a személyt és az elmét nyerjük valamiféle elvonatkoztatás által 
a testből: az elme és a személy számára esszenciális, hogy melyik testhez tartoznak, 
de a testek számára nem esszenciális, hogy mely elmék tartoznak hozzájuk, ahhoz 
hasonlóan, ahogy Arisztotelész számára nem esszenciális, hogy az {Arisztotelész} 
halmaz eleme, míg utóbbi számára igenis esszenciális, hogy épp Arisztotelészt tar-
talmazza elemként, hiszen ha más elemei volnának, egy egészen másik halmaz len-
ne. (fine 1994, 8.)

Ezt már kénytelenek vagyunk valós problémaként kezelni, amennyiben azt fesze-
geti, hogy vajon a testek, az elmék vagy a személyek alapvetőbbeke ontológiailag, 
melyikük léte van megalapozva a másikban. Egyes filozófusok szerint a metafizika 
voltaképpeni feladata nem más, mint az ilyen megalapozottsági viszonyok feltárása.13

Az esszencia kérdése tehát kapcsolatban áll az ontológiai megalapozottság kér-
désével, de épp így az ontológiai függés kérdésével is, ezen keresztül pedig azzal a 
problémával, hogy vajon mely entitások számítanak szubsztanciának (fine 1995a). 
Az esszencia fogalma fontos szerephez jut továbbá a világokon (és időn) átívelő azo-
nosság kérdéskörében is (YaBLo 1987). Kulcsfontosságú helyeken bukkan fel ezen 
kívül bizonyos nyelvfilozófiai és tudományfilozófiai vitákban is.14 Mindezeken a terü-
leteken számos probléma vár megoldásra, mégpedig az esszenciáról alkotott elmé-
let keretein belül.15

13 Vö.: fine 2001, Lowe 2006.
14 A szemantikai externalizmus kapcsán például Putnamnél (putnam 1975).
15 Vö. pl.: pauL 2006, 342; maCkie 2008.
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Ha azonban visszautasítjuk, hogy számot adjunk az esszencialitásról, milyen választ 
remélhetünk az itt felvetett kérdésekre? A primitivista egyszerűen posztulálja, hogy 
bizonyos tulajdonságok esszenciálisak, mások pedig nem, egyúttal problémák egy igen 
széles körét egyszerűen megoldottnak nyilvánítja anélkül, hogy elfogadható módon 
magyarázatot adna arról, mire alapozza állításait.

ELLENVETÉSEK

Az itt felsorolt érvek természetesen nem szükségképpen jelentenek megsemmisí-
tő csapást az esszencializmusra. Egy elkötelezett esszencialista állíthatja, hogy még 
amennyiben mindez igaz is, az esszencia fogalmát akkor sem kell feladnunk. Egysze-
rűen tudomásul vehetjük, hogy bizonyos alapkérdések megválaszolatlanok marad-
nak, hogy arra, vajon miért épp a fajtához tartozás vagy a biológiai eredet esszenciális, 
soha nem kapunk választ. Ez a hétköznapi és tudományos megismerés gyakorlatában 
egyáltalán nem ritka. Amikor felfedezünk egy természeti törvényt, nem tesszük fel a 
kérdést, hogy vajon miért áll fenn az ominózus összefüggés – épp így a lényeg eseté-
ben: nem kell rákérdeznünk, miért ez vagy az a tulajdonság lényegi, egyszerűen tudo-
másul vehetjük, hogy a dolgok metafizikai természete olyan, hogy a fajtához tartozás 
esszenciális a számukra (pauL 2006, 336).

Az esszencialista még azt is elfogadhatja, hogy ez a megoldás rendkívül prob-
lémás és voltaképpen nem ad kielégítő választ kérdéseinkre, mégis kitarthat az 
esszencializmus mellett a következő alapon: jóllehet, ezen elképzelés megalapozása 
rendkívül nehézkes, alkalmasint megoldhatatlan problémákat hív életre, mégis érde-
mes elfogadnunk azt, mivel a kezdeti nehézségek ellenére a későbbiekben, más meta-
fizikai problémák megoldásakor rendkívül hasznosnak bizonyul. Ha néhány az esszen-
ciával kapcsolatos elképzelést készpénznek veszünk, és nem töltjük az időnket azzal, 
hogy ezekről kérdezősködünk, számos probléma egy csapásra könnyen kezelhetővé 
válik. Az esszencia esete hasonló – állíthatja az esszencialista – David Lewis modális 
realizmusához. Lewis ugyan elismeri, hogy elgondolása igen merész és hétköznapi 
világképünkbe nehezen illeszthető bele, ha azonban elfogadjuk, a modalitások meta-
fizikája egyszerre áttekinthetővé és kezelhetővé válik. Lewis modális realizmusának 
esetében, akárcsak az esszencia imént tárgyalt felfogásánál nagy árat kell fizetnünk 
– előbbinél természetes meggyőződéseinken, utóbbinál az elméleti megalapozottsá-
gon kell erőszakot tenni –, ami azonban sokszorosan megtérül.

Végül pedig az esszencialista állíthatja, hogy bármilyen szerencsétlen helyzetben 
is van az elmélete, még mindig nem éri meg feladnunk, hiszen alternatívái nyilvánva-
lóan tarthatatlanok. Ahogy Lowe írja: „[a]z antiesszencializmus elkötelez minket az 
antirealizmus mellett is, mégpedig egy olyan átfogó antirealizmus mellett, ami már bizo-
nyosan inkoherens”16 (Lowe 2006, 6). Az esszencia fogalmáról való lemondással egy-
úttal olyan alapvető meggyőződéseinkről kell lemondanunk, melyek nem egyszerűen 
kényelmetlenül érintenek bennünket, hanem a világ megismerésének, az általában vett 
metafizika művelésének lehetőségét teszik kétségessé. Egyúttal olyan abszurd állás-
pont elfogadására kényszerítenek, melyekkel, ha a józan észnek a legkisebb mérték-
ben is hitelt szándékozunk adni, semmi esetre sem egyezhetünk ki.

16 „Anti-essentialism commits us to anti-realism, and indeed to an anti-realism so global that it is surely incoherent.” 
– a fordítás tőlem, K. Zs.
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Ezekkel a megállapításokkal nem értek egyet. A természettörvényekkel vont pár-
huzam véleményem szerint rendkívül elsietett és egyáltalán nem állja meg a helyét. 
Természetes, hogy a fizika vagy a biológia nem tárgyal bizonyos igen alapvető kérdé-
seket, például, hogy milyen okból állnak fenn egyáltalán törvényszerűségek a termé-
szetben. Ezek filozófiai kérdések, melyek kívül esnek a természettudomány hatáskö-
rén. Egy metafizikai elmélet azonban aligha futamodhat meg  az elől a feladat elől, hogy 
választ találjon rájuk. Amennyiben a metafizikus fenntartja abbeli igényét, hogy a való-
ság végső szerkezetét tárja fel a priori vizsgálódás által, úgy – véleményem szerint – 
nemigen tarthatjuk elfogadhatónak, ha egy ilyen kulcsfontosságú kérdésben kísérletet 
sem tesz állításai igazolására. Úgy gondolom ez az ár, bármekkora magyarázó erő-
vel bíró elméletet is kapunk cserébe, túlontúl nagy, számomra tehát a második ellen-
vetés sem meggyőző. Ez az érv természetesen csupán egy a metafizika természetét 
illető olyan álláspont elfogadása mellett konklúzív, amely koránt sem evidensen helyt-
álló. E metametafizikai előfeltevések tárgyalása és védelmezése azonban túlmutat a 
jelen tárgyalás keretein.

Ugyanakkor nem gondolom, hogy az antiesszencializmus bármely formájának elfo-
gadása tarthatatlan antirealizmushoz vezetne, jóllehet, antiesszencialistaként a metafi-
zika feladatával, lehetőségeivel és a világ természetével kapcsolatos néhány elgondolá-
sunkat valóban revideálnunk kell. E tekintetben hitelt adok azoknak az aggodalmaknak, 
melyek szerint az esszencializmus feladása világképünk alapvető jellegzetességeinek 
megváltoztatását vonja magával. Ez a változás azonban nem feltétlenül és nem kizá-
rólagosan negatív – félreértjük az antiesszencializmust, ha azt, mint egészében dest-
ruktív elgondolást fogjuk fel.

Tekintsük például az antiesszencializmus azon változatát, amely az esszencializmus 
fentebb felsorolt alaptételei közül (2)-t adja fel. Eszerint az elgondolás szerint az indi-
viduumoknak nincs kvalitatíve jellemezhető lényegük, jóllehet, van olyan metafizi-
kai jellegzetességük, ami szavatolja világokon keresztüli azonosságukat, hiszen 
(4)-et továbbra is fenntartjuk. Ezt a jellegzetességet jellemzően mint nemkvalitatív 
tulajdonságot, primitív „ezséget” (adamS 1979) gondolják el, melyről azon túl, 
hogy az individuumok önazonosságáért kezeskedik, semmit nem mondhatunk el.  
Ennek elfogadása egyáltalán nem követel tőlünk súlyos árat – mindössze azzal a gondo-
lattal kell megbékélnünk, hogy a világnak és az individuumoknak lehetnek nemkvalitatív 
tulajdonságaik, melyek a maguk részéről egészen ártatlanok. Nem kell ugyanis sem-
mi különlegeset megkövetelnünk tőlük: nem kell azt állítanunk, hogy rész-egész viszo-
nyok állhatnak fenn közöttük, vagy hogy bizonyos propozíciók szükségszerű igazságá-
nak forrásai legyenek, egyszóval semmi olyasmit, amit néhány esszencialista a lényeg 
fogalmától igenis elvár, miközben fenn kívánja tartani primitív státusát (fine 1995b). 
Nem igaz persze, hogy az ezségek létezését minden további nélkül elfogadhatjuk.  
Ezzel ugyanis nem csak hogy egy igen különös létezővel bővítettük ontológiánkat, de 
emellett számos, az azonossággal kapcsolatos problémát is magunkra vettük. Véle-
ményem szerint azonban sokkal könnyebb szívvel tekinthetjük primitívnek e jellegte-
len ezségeket, mint a sokkal összetettebb, és legalább ennyire gyanúsan viselkedő 
esszenciákat.

Jóllehet, ez az elmélet nem támasztja alá azon intuícióinkat, melyek szerint Arisztote-
lész számára nem lehetséges, hogy ne legyen ember. Ha azonban elméletünket kiegé-
szítjük a lehetséges világok között értelmezett távolság fogalmával, akkor ezt a problémát 
is orvosolni tudjuk. Állíthatjuk például, hogy az a lehetséges világ, amiben Arisztote-



54

Kapelner Zsolt  Esszencia és relevancia

lész egy kockacukor, létezik, mindössze olyan távol fekszik az aktuális világtól, hogy 
már-már lehetetlennek tűnik, szemben a közel fekvő, a sajátunktól csak kis mértékben 
különböző világoktól. Mindez természetesen nem jelenti, hogy az antiesszencializmus 
ezen formája ne küszködne nehézségekkel. Azonban igenis az esszencializmus ver-
senyképes alternatívájának tekinthető, amely egyáltalán nem „bizonyosan inkoherens”.

Épp így nem vezet inkoherens antirealizmushoz az antiesszencializmus egy 
másik formája, amely (3) elutasításán alapul. Eszerint a quine-iánusnak nevezhető17 
antiesszencializmus szerint az, hogy mely tulajdonságok esszenciálisak és melyek nem, 
szempont- és kontextusfüggő kérdés. Quine klasszikus példájával élve: a 8-as szám,18 
ha úgy hivatkozom rá, mint a 7 rákövetkezője, szükségszerűen hordozza a „nagyobb-
nak lenni 7-nél” tulajdonságot. Azonban ha az „a naprendszer fő bolygóinak száma” 
leírást társítom hozzá – jóllehet, mindkét esetben ugyanazt az individuumot jelöltem ki 
–, már nem lesz igaz, hogy szükségszerűen nagyobb, mint hét. Semmi okom rá, hogy 
az egyik leírással mostohán bánjak, míg a másikat kitüntetem. A helyzettől függően bár-
melyiket előnyben részesíthetem.

Ez az elgondolás még egy szélsőségesen realista metafizikán belül is fenntartható. 
David Lewis például – aki mint ismeretes, a lehetséges világokat illetően igen erős rea-
lista álláspontot képviselt – maga is erre az álláspontra helyezkedett:

Azoknak a filozófusoknak, akik az eredet esszencialitásáról szónokolnak, tökélete-
sen igazuk van – a saját szónoklatuk kontextusában. Ők maguk teszik álláspontjukat 
igazzá: szónoklatuk olyan kontextust teremt, amelyben a de re modalitás vezérelve a 
reprezentáció (ahogy én gondolom, valamilyen hasonmás reláció) egy olyan formája, 
mely megköveteli az eredet egyezését. De ha azt kérdezem, hogy állnának a dolgok, 
ha Saul Kripke nem származna semmilyen spermából és petesejtből, hanem a gólya 
hozta volna, ez ugyanúgy értelmes lenne. Olyan kontextust, amely értelmessé teszi 
kérdésemet, ehhez pedig e kontextusban az eredet nem fogható fel esszenciálisnak. 
(LewiS 1986, 252.)

A quine-iánus antiesszencialistának nem kell azt állítania, hogy ne volnának indivi-
duumok, vagy hogy ne léteznének tulajdonságok, sem semmi effélét. Az egyetlen, ami-
nek a létezését kétségbe kell vonnia, egy olyan metatulajdonság, ami kitüntetné például 
a fajtához tartozással vagy a biológiai eredettel kapcsolatos jellegzetességeket. Nincs 
semmi magukban a dolgokban, ami kitüntetné ezeket a tulajdonságokat, mi magunk 
vagyunk azok, akik bizonyos célból kitüntetjük őket. Ha valaki azt kérdezné, hogy min-
den szemponttól függetlenül, abszolút értelemben mely tulajdonságok esszenciálisak 
vagy szükségszerűek, úgy valami értelmetlent kérdezne: mintha csak az iránt érdek-
lődne, hogy minden szemponttól függetlenül, abszolút értelemben Párizs közelebb 
vagy távolabb van-e. Mindemellett fenntarthatjuk azt az elgondolást, hogy a világnak 
van alapvető szerkezete, hogy az ezzel kapcsolatos tények feltárhatók – a Lowe által 
említett szélsőséges antirealizmus ennek a tagadását foglalná magában – jóllehet, e 
tények közt nem találunk olyat, amely tulajdonságok esszencialitásáért kezeskedne.

17 Jóllehet, Quine maga az itt felsorolt antiesszencialista álláspontok mindegyikéhez besorolható, az elneve-
zés abból a szempontból mégis indokolt, hogy a legjelentősebb, a (3) elutasításán alapuló antiesszencialista 
érvek közvetlenül tőle származnak (pl.: a „9, mint a bolygók száma” érv, „a matematikus biciklista” érv). Fon-
tos ugyanakkor szem előtt tartanunk, hogy Quine szigorúan véve nem az itt ismertetett álláspontot képviselte, 
nézeteit más szükségszerűség- és más esszenciafogalomra dolgozta ki (BurGeSS 1997).

18 A klasszikus példát, mely a 9-cel operál, az asztronómiai nomenklatúrában bekövetkezett változások miatt 
kénytelen voltam megváltoztatni.
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KONKLÚZIÓ

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy az esszencializmus – a fentebb ismertetett 
formában –  egy olyan problémával szembesül, amelynek fényében fenntarthatósá-
ga súlyosan megkérdőjeleződik: természetes esszenciafogalmunk szorosan össze-
fonódott a relevancia fogalmával. Az esszencializmus megalapozásához alighanem 
a relevancia természetének feltárásán keresztül vezet az út. Kétséges azonban, hogy 
adható-e a relevanciáról olyan magyarázat, amely nem hivatkozik az esszencialitásra. 
Relevancia és lényeg, úgy tűnik, csak egymás felől értelmezhetőek. Az esszencialistá-
nak le kell tehát mondania az esszencialitás reduktív magyarázatáról, a lényeg fogal-
mát primitívumként kell kezelnie. Így azonban olyan további problémákkal szembesül, 
melyekkel – szilárd elméleti keret híján – aligha birkózhat meg.

Mindez természetesen nem bizonyítja, hogy az esszencializmus alapállításai hami-
sak, csupán azt, hogy amennyiben fenntartjuk őket, számos alapvető kérdés meg-
válaszolásáról le kell mondanunk, számos kérdést megválaszolatlanul kell hagy-
nunk. Kérdéses azonban, hogy ilyen formában – túl azon, hogy szívünknek kedves 
elképzelés –, miért tartanánk ki az esszencializmus mellett? Miért ne fogadnánk el az 
antiesszencializmus egy formáját, mely legalább valamiféle válasszal – jóllehet, oly-
kor negatív válasszal – szolgál kérdéseinkre? Jóllehet, az antiesszencialista elkép-
zelések távolabb állnak természetes meggyőződéseinktől, mint az esszencializmus, 
mégis versenyképes alternatívát kínálnak vele szemben.
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