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Makai Ádám 

Valószínű? Érv? – Putnam és a többszörös  
megvalósíthatóság

 
Hilary Putnam többszörös megvalósíthatósági érvét az agy és elme azonosításá-
val szembeni egyik legerősebb argumentumának szokás tekinteni. A következőkben 
Putnam érvével, annak következményeivel, az érvre adott válaszokkal és az érv egy 
újabb módon való elutasításának lehetőségével fogok foglalkozni.

AZ AZONOSSÁGELMÉLET

Az azonosságelmélet szerint a mentális jelenségek léteznek és történetesen bizonyos 
fizikai jelenségekkel azonosak. A mentális jelenségekről szóló kijelentések és a fizikai 
jelenségekről szóló kijelentések tehát ugyanarról a létezőről szólnak. Vagyis azonos a 
jelöletük, másképpen a referenciájuk. Ez nem jelenti azt, hogy a jelentésüknek is azo-
nosnak kell lenniük. Egy szemléletes példával: hasonlóról van szó, mint amikor ABC 
háromszög esetében kijelentem, hogy a és b metszéspontja és b és c metszéspont-
ja azonos. Ugyanazt jelölik (ABC súlypontját), de egymástól független módon adják 
meg. Az azonosságelmélet a reduktív és a nem-reduktív fizikalizmust is magában fog-
lalja. Míg a reduktív fizikalizmus szerint a mentális jelenségek (metafizikai szempont-
ból) semmi mások, mint a fizikai jelenségek, addig a nem-reduktív fizikalizmus szerint 
egy mentális jelenség fizikai jelenség is, de rendelkezik valamilyen redukálhatatlan 
többlettel ahhoz képest.

Szokásosan a típusazonosság-elméletet soroljuk az előbbi és a példány-azonos-
ságelméletet az utóbbi csoportba (bár elképzelhető például egy olyan példányazonos-
ság-elmélet is, mely azonban reduktív fizikalista).

A típus-azonosságelmélet értelmében a mentális események típusai (amit szoká-
sosan mentális tulajdonságoknak nevezünk) a fizikai események típusaival azonosak. 
A fájdalom mint mentális jelenségtípus – a szokásos példával élve – a C-rostok tüze-
lésének neurofiziológiai jelenségtípusával azonos. Ez azt is jelenti, hogy van olyan, 
hogy fáj a fejem (tehát realista a mentális jelenségeket illetően), de valójában azonos 
a C-rostok tüzelésével, és azt is, hogy amikor azt mondom, hogy „fáj a fejem”, akkor 
annak a referenciája megegyezik a „C-rostjaim tüzelnek” kijelentéssel, de e kettő jelen-
tése különbözik. Ez azzal jár, hogy megengedjük a mentális és a fizikai tulajdonságok 
közti kapcsolatról szóló univerzális állításokat: minden M típusba tartozó mentális ese-
ményre igaz az, hogy azonos egy F típusba tartozó fizikai eseménnyel.

A példányazonossági elmélet ennél kevesebbet mond: minden M partikuláris men-
tális eseményhez van olyan F partikuláris fizikai esemény, mellyel azonos. Magyarán 
a tulajdonságok szintjén nem tudunk univerzális állításokat tenni, a kettő csupán a par-
tikuláris események szintjén azonosítható.
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A két azonosságelmélet közti lényegi különbséget akkor érthetjük meg, ha a men-
tális okozás jelensége felől közelítjük meg ezen elméleteket. A mentális okozás alatt 
azt a jelenséget szokás érteni, hogy bizonyos mentális jelenségek fizikai eseménye-
ket okozhatnak. Hétköznapi példával élve: az a mentális esemény, hogy fel akarom 
emelni a kezem, azt a fizikai eseményt okozza, hogy a kezem a magasba lendül.  
Míg a típusazonosság-elmélet nagyon jó magyarázatot tud adni erre a jelenségre, a 
példány-azonosságelmélet erre csak nehézkesen képes. Előbbi valahogy így magya-
rázza a mentális tulajdonságok oksági erejét:  mivel a mentális tulajdonságok (vagyis 
bizonyos események típusai) bizonyos fizikai tulajdonságokkal (azok eseménytípusa-
ival) azonosak, és a fizikai tulajdonságok oksági erejét nem szokás megkérdőjelezni, 
így a mentális tulajdonságok oksági ereje sem lehet kérdéses. Utóbbi számára nem 
ilyen egyszerű a helyzet, amit általában Jaegwon Kim kizárási érvével szokás alátá-
masztani – erre a későbbiekben vissza fogok térni.

A mentális okozás jelensége felől közelítve tehát az típusazonosság-elmélet tűnik az 
egyszerű megoldásával a maga redukcionista elmeképével. A többszörös megvalósít-
hatósági tézis viszont pont a típusazonosság-elméletet kívánja implauzibilissé tenni.

AZ ÉRV

A többszörös megvalósíthatóság [multiple realizability] (a továbbiakban: MR) fogal-
ma elsősorban Hilary Putnam és Jerry Fodor nevéhez köthető. Az MR feltevése sze-
rint egy mentális állapot többféleképpen is megvalósítható vagy realizálható. Fodor és 
Putnam gondolatmenete részben eltér egymástól. A következőkben Putnam (putnam 
1967) alapján fogom vázolni az érvet. Az MR két részre bontható. Az első (I.) egy való-
színűségi – még inkább valószínűtlenségi – érv, mely az azonosságelmélettel szem-
beni érv. A második rész (II.) a funkcionalizmus mellett igyekszik érvelni.

(I.) szerint röviden: azáltal, hogy az azonosságelmélet a típusok szintjén azonosít-
ja mentális és a neurofiziólógiai tulajdonságokat, olyan következményeket kényszerül 
elfogadni, amelyek rettentő valószínűtlenek. A szokásos példánál maradva, tegyük 
fel, hogy az emberekben a fájdalom nem más, mint a C-rostok tüzelése. Ekkor azt kell 
állítanunk, hogy amennyiben a polip fájdalmat érez, akkor az ő esetében is a C-rostok 
tüzelnek. Ez egy empirikus ügy, végül is elképzelhető, hogy az eljövendő idegtudo-
mányok valami olyan fizikai jelenségben fogják azonosítani a fájdalom neurofiziológiai 
megfelelőjét – nevezzék majd azt C-rostoknak, A-rostoknak, bármi egyébnek –, ami 
mindkét élőlényben lejátszódhat. Az azonban már jóval valószínűtlenebb, hogy a föl-
dön előforduló minden olyan élőlényre igaz legyen, amely képes fájdalmat érezni. De 
tegyük fel, hogy találkozunk egy nem földi – például marsi élőlénnyel. Mi a helyzet vele? 
Nem zárnánk ki, sőt úgy gondolnánk, hogy ha például sérülést okozok neki, ő is érez-
het fájdalmat. Putnam szavaival:

„Nem teljesen kizárt, hogy egyszer megtalálnak egy ilyen állapotot. Az [is elkép-
zelhető], hogy fizikai szempontból gyakorlatilag azonos struktúrák fejlődtek ki a 
polip és az emlős szemeiben, mindannak ellenére, hogy a polipok és az emlősök 
a párhuzamos (és nem az egymásra következő) evolúció példái, s a két esetben 
különböző sejttípusokból fejlődtek ki. Így legalábbis lehetséges, hogy a párhu-
zamos evolúció az univerzum minden zugában, minden esetben a fájdalom egy 
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és ugyanazon fizikai »korrelációjához« vezethet. Azonban ez kétség kívül egy 
ambíciózus hipotézis.”1  (putnam 1967, 77.)

Vagyis az azonosságelmélet képviselőjének azt kellene állítania, hogy egy adott pszi-
chológiai állapotnak mindig és minden élőlényben, egy és ugyanolyan típusú fizikai 
állapottal kell azonosnak lennie. Bár a típus-típus azonosítás elképzelhető egyes men-
tális állapotok esetében, de elég csupán egyetlen példát találnunk, és az azonosság-
elmélet máris összeomlik.

Az MR szerint tehát az azonosságelmélet önmagában nem ellentmondásos, fogal-
milag nem inkonzisztens, azonban empirikusan olyannyira implauzibilis, hogy nem 
hihetünk benne értelmesen. Az azonosságelmélet híve persze tagadhatja, hogy a 
vombatok, polipok, marslakók is érezhetnek fájdalmat. Ekkor „soviniszta” lesz sokak 
szemében (pl. BLoCk 1978), ami talán túl erős jelző, de arra mindenképpen rávilágít, 
hogy nem ezek az intuícióink a fájdalomról és a mentális tulajdonságokról. Mindezek 
miatt a típus-azonosságelméletet széles körben elvetették, és más elméletekkel igye-
keznek a mentális okozás kérdését megnyugtatóan kezelni. Ilyen elmélet a funkciona-
lizmus is, aminek a (II.) igyekszik megágyazni.

Mivel (I.) miatt arra jutottunk, hogy a mentális állapotokról ésszerű feltennünk, hogy 
többféle módon realizálhatóak, így azokat nem azonosíthatjuk fizikai állapotokkal.  
Mit tehetünk? Több megoldás is van – ezekre ki is fogok térni –, de egyelőre marad-
junk Putnamnél. Szerinte teljesen kézenfekvő azt mondanunk, hogy egy adott mentális 
állapot nem más, mint az a funkcionális szerep, amit a szerveződésben – akár élőlény-
ben, akár Turing-gépben – betölt (putnam 1967, 78). Ezt nevezi funkcionális állapotel-
méletnek [functional-state theory].

A TÖBBSZÖRÖS MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELFOGADÁSA 
 
FUNKCIONALIZMUS

A funkcionalizmus az utóbbi évtizedek egyik legmeghatározóbb irányzata, ami 
részben a többszörös megvalósíthatóság tézisének köszönhető, részben pedig 
annak, hogy az elméről alkotott képe más tudásterületeken is jól alkalmazható. 
A funkcionalizmus nem egy egységes elméleti rendszer, hanem több, egymástól 
többé-kevésbé különböző elmélet együttese2. Tézisem szempontjából azonban a 
legfontosabb Putnam felfogása, így főként arra fogok koncentrálni, és az alapján 
fejtem ki a „funkcionalizmus” álláspontját.

A funkcionalista elméleteket összekötő egyik legfontosabb elem a mentális álla-
potok alapvetően azonos meghatározása (GuLiCk 2009, 128; Levin 2010). E közös 
meghatározás szerint egy mentális állapot nem más, mint az a funkció vagy szerep, 
melyet abban a szerveződésben tölt be, melynek részét képezi. Vagyis a fájdalom 
állapota nem más, mint  maga a funkció, amit az élőlény életében betölt. Ez a funk-
ció az, ami más funkcionális állapotokat és a megfigyelhető viselkedést (felkiáltás, 
a veszélyforrástól való eltávolodás stb.) kiváltja. Továbbá a funkcionalista ontológi-

1 Kiemelés az eredetiben.
2 A funkcionalista elméleteket többféle módon szokás csoportosítani. Ehhez lásd pl.: armStronG 1968; GuLiCk 

2009; Levin 2010; Tőzsér 2008.)
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ailag semleges álláspontot foglal el. Az adott mentális állapot szempontjából telje-
sen mindegy, hogy egy élőlényben vagy valamilyen mesterséges tárgyban tölti be a 
funkcióját. Ugyanabban az értelemben beszélünk a fájdalomról, akár emberben, akár 
polipban, akár Turing gépben realizálódik. Ez számunkra azért fontos, mert Putnam 
érvének felépítését követve a többszörös megvalósíthatósági tézis negatív eredmé-
nyéből – az (I.) feléből – következik. Miután elfogadtuk ezt, adódik a kérdés, hogy 
pontosan mi alapján is individuáljuk a pszichológiai állapotokat. Ez nyilvánvaló, mivel 
amennyiben az azonosságelmélettel szemben szeretnénk felhasználni az érvet, akkor 
előzetesen nem határozhattuk meg másképpen őket. Erre még visszatérek. Putnam 
tehát azt javasolja, hogy az organizmus valamely funkcionális állapotával azonosítsuk.  
Ennek alátámasztására implicit módon újra az intuícióinkat hívja segítségül.  
Ha polipunkat nem hagyván nyugodva, újfent az ő példáját vesszük, akkor azért vél-
jük úgy, hogy szomjas, mert keresi a vizet. Onnan tudhatjuk, hogy egy adott szer-
veződésnek fájdalma, melege van, éhes stb., hogy úgy viselkedik. Azonban nem 
magával a viselkedési diszpozícióval azonosítja – akkor ugyanazokkal a problé-
mákkal találkoznánk, mint a behaviorizmus, valamint túl erős meghatározást kap-
nánk, és védtelenek maradnánk a többszörös megvalósíthatósággal szemben.  
Ennek kivédésére az oksági láncban eggyel hátrébb „küldi” a pszichológiai állapoto-
kat: az alany valamilyen funkcionális állapota az oka viselkedésének. A funkcionális 
állapot pedig maga is egy külső ingernek – vagy egy további funkcionális állapotnak – 
az okozata. Az oksági lánc valahogy így néz ki: a funkcionális szerveződést ért külső 
ingerek oksági hatást gyakorolnak az (érzékszervi) bemenetekre. Azok mentális álla-
potokat váltanak ki, amik pedig – akár egy másik mentális állapoton keresztül – visel-
kedési kimeneteket okoznak. Egy pszichológiai állapotot tehát az határoz meg, hogy 
mi váltotta ki, és az mit váltott ki. Vagyis a mentális állapot egy olyan primitív, felbontha-
tatlan entitás,amit oksági láncban betöltött szerepük alapján indiviuálhatunk, és sem-
milyen belső szerkezettel nem rendelkezik.

Ezzel az egyszerűnek tűnő megoldással sok problémára nyújt megoldást.  
A mentális okozásra problémamentesen ad magyarázatot (hiszen a mentális jelensé-
gek lényegét éppen az adja, hogy egy oksági lánc elemét alkotják), a mentális tulajdon-
ságok meghatározása pedig éppen a szükséges és elégséges mértékben erős: még 
nem érinti az MR, de elég erős, hogy megfeleljen az általa felmutatott intuícióinknak.

NEM-REDUKTÍV FIZIKALIZMUS

Ha elfogadjuk a többszörös megvalósíthatóság érvét, de szeretnénk mégiscsak fizika-
listák maradni, akkor a  nem-reduktív fizikalizmus tűnik az egyetlen lehetséges válasz-
tásnak. Ennek pontos meghatározása nehéz feladat, és meglehet, hogy egységes defi-
níciót nem is tudnánk adni. Elégedjünk meg annyival, hogy a nem-reduktív fizikalizmus 
(a továbbiakban NRF) azt állítja, hogy a mentális tulajdonságok és a fizikai tulajdon-
ságok nem azonosak. Az NRF tehát a korábbi felosztás szerint az agy-elme azonos-
sági tézisén belül a példányazonosság-elméletekhez tartozik. A mentális partikulárék 
rendelkeznek fizikai tulajdonságokkal, de nem merülnek ki ennyiben, rendelkezhet-
nek a fizikaiakon túl valamilyen redukálhatatlan többlettel is. Hogy mégis fizikalistá-
nak nevezhesse magát, általában a „rétegzett világ” ontológiáját hívja segítségül, és 
valami hasonló meghatározását adja a materializmusnak: a világ összes tulajdonsága 
szuperveniál a fizikai tulajdonságokon. Ez azt jelenti, hogy minden létező fizikai termé-
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szetű szubsztancia, de rendelkezhet nem fizikai tulajdonságokkal is. A fizikai és a men-
tális tulajdonságok nem azonosak egymással, de van valamilyen (erősebb vagy gyen-
gébb) korreláció a kettő között. A szokásos felbontás szerint ez a tulajdonságdualizmus.

Sikerült kivédenünk a többszörös megvalósíthatóság támadását? Igen. Valóban fizi-
kalisták maradtunk? Jaegwon Kim szerint nem.

A KIZÁRÁSI ÉRV

Kim az utóbbi időben rendre azt igyekszik bemutatni, hogy nem lehet ellentmondás-
mentesen érvelni a nem-reduktív fizikalista elméletek mellett, ha azzal együtt a men-
tális okozás lehetőségét is elfogadjuk. Tehát vagy a mentális okozást választjuk vagy 
az NRF-t, egyszerre a kettő nem megy – amit az NRF választásakor nyertünk a réven, 
azt elveszítettük a vámon.

Az érvét egészen pontosan így rekonstruálhatjuk (kim 1993, 168–170):
 
Legyen m egy mentális esemény, mely M mentális tulajdonságot instanciálja, t1 
időben. Legyen továbbá p* egy fizikai esemény, mely P* fizikai tulajdonságot 
instanciálja t1* időben. Ha m p*-ra gyakorolt oksági szerepéről vagy hatékonysá-
gáról beszélünk, tulajdonképpen M P*-ra gyakorolt hatékonyságáról beszélünk.  
A nem-reduktivista elméleteknek megfelelően előfeltevésünk, hogy a mentális tulaj-
donságok fizikailag realizáltak, M-et valamely P fizikai tulajdonság realizálja (vagy 
másképp, azon szuperveniál). A helyzet tehát a következő: van egy M mentális tulaj-
donságunk, mely P* oka; van továbbá egy M-mel szükségszerűen együtt járó P fizi-
kai tulajdonságunk. Ekkor viszont egyből fölmerül a kérdés, hogy miért nem tartjuk 
P-t P* közvetlen okának, megkerülve a feleslegessé váló M-et? Nyerünk egyáltalán 
valamit M beillesztésével? Miért nem kezeljük M-et merő epifenoménként?

 
Úgy tűnik tehát, ha az NRF hívei szeretnénk lenni, le kell mondanunk a mentá-
lis okozás lehetőségéről, hiszen vagy epifenomenalisták, vagy a szisztematikus 
túldetermináció pártján állók leszünk. Ez nem túlságosan vonzó lehetőség, hiszen 
éppen ezért választottuk a fizikalizmust a szubsztanciadualizmussal szemben.  
Erre mutat rá Tim Crane (Crane 1995) is, amikor filozófiailag motiválatlannak nevezi az 
NRF-et. Persze próbálkozhatunk azzal is, hogy pl. a mentális eseményeknek más típu-
sú okságot tulajdonítsunk, mint a fizikaiknak (ehhez lásd pl. mCLauGHLin 1989). Ekkor 
viszont egyre több ad hoc elemet tartalmazó és egyre egzotikusabb problémákat fel-
vető elméleteket kell védelmeznünk (Tőzsér 2009). Mindezek általában véve meggyő-
ző érvek a nem-reduktív fizikalizmussal szemben.

FIZIKALIZMUS

A kizárási érv egyik, ha nem a legfontosabb premisszája a fizikai világ oksági zártsá-
gának elve, melynek lényege, hogy minden fizikai okozathoz megadható elégséges 
fizikai ok. Sok nem-reduktív fizikalista elmélet ezen a ponton próbálja támadni Kimet.

Nézzük meg pontosan, mit is jelent, hogy valami „fizikai”! Megtudjuk-e egyáltalán 
határozni, hogy mitől lesz valami fizikai? A legegyszerűbb meghatározás szerint fizikai 
az, ami egy potenciálisan teljes fizikai elmélet szerint fizikai. Persze lehet kételkedni, 
hogy lehetséges-e ilyen potenciálisan teljes fizikai elmélet, vagy ha igen, akkor milyen 
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jogon zárunk ki bármit is a jelenlegi állapotában még egyértelműen nem befejezett 
természettudományainkra hivatkozva. Erre azonban azt válaszolhatjuk, hogy jelenle-
gi ismereteinkből és a fizikai tudomány szerkezetéből igen nagy bizonyossággal való-
színűsíthetjük, hogy nem derülhet ki, hogy például szellemek léteznek.

Továbbra is kérdés azonban, hogy pontosan mi számít fizikainak. Paradigmatiku-
san fizikai létezőnek szokás tekinteni a mikrofizikai részecskéket: például az elektront, 
kvarkot, bozont, leptont. Természetesen lehet vitatni, hogy ezek miért számítanak fizi-
kainak, de túl messzire vinne, ha ezt is megpróbálnánk vizsgálatunk tárgyává tenni.

Kérdés tehát a mikrofizikai és a makrofizikai szintek közötti viszony. Amikor Kim kap-
csán szóba került a mikroredukcionizmus, akkor hallgatólagosan elfogadtuk a réteg-
zett világhoz kapcsolódó metafizikai előfeltevéseit. A kizárási érve kapcsán felidézett 
szöveghelyhez képest pár bekezdéssel később így folytatja:

 
„Bár az emergentisták feltételezik, hogy M rendelkezhet olyan oksági hatékonyság-
gal, mellyel nem bír alacsony szintű realizációs alapja (P) – ami azt jelenti ebben a 
rétegződési modellben, hogy M tulajdonság megjelenése befolyásolhatja az őket 
realizáló fizikai tulajdonságokat –, de nem hiszem, hogy azok a filozófusok, akik 
alapvetően elkötelezték magukat a fizikalizmus és a fizika autonómiája iránt (vagy-
is majdhogynem minden filozófus, akik jelenleg részt vesznek a test-lélek probléma 
metafizikájának vitájában), elfogadhatónak fogják találni.” (kim 1993, 171.)

 
Bár kissé tekintélyelvűnek tűnhet a passzus, de Kim csupán újra az oksági zártság elvé-
re utal: ha az emergentista fizikalistának kívánja nevezni magát, akkor el kell fogadnia 
a fizika teljességét. Az emergens tulajdonságok, mint például a „visszacsatolás” (ahol 
a biológiai rendszer egésze visszahathat az őt alkotó fizikai elemekre) létének feltéte-
lezése sérti a fizika autonómiáját. De valóban következik az emergentizmusból a fizi-
ka teljességének tagadása? Kim szerint a fizikai világ valójában mikrofizikai létezőkből 
áll, és a világ létezői azáltal nevezhetőek fizikainak, hogy (mikrofizikailag) redukálha-
tóak azokra. Bár talán nem szerencsés egy másik metafizikai problémakör taxonómi-
ájával még jobban megkevernünk e kérdést, de meg kell jegyeznem, hogy amikor Kim 
P és P* fizikai létezők közötti oksági viszonyról beszél, akkor mereológiai redukcio-
nistaként gondolkodik: tulajdonképpen nemcsak, hogy mikrofizikai részecskék közöt-
ti viszonyra gondol, de eleve ki is zárja annak a lehetőségét, hogy a makrofizikai tár-
gyak önálló oksági erővel rendelkezzenek.

Az emergentisták viszont rendszerint abból indulnak ki, hogy a fizikalizmus nem 
normatív, hanem leíró fogalom, azaz a fizikalizmusra hivatkozva nem lehet semmilyen 
metafizikát eleve kizárni. Ha fel tudnak mutatni egy természetben előforduló emergens 
jelenséget, akkor az egyből a fizika részévé válik, és nem sértheti meg a fizikai világ 
zártságát. 

A fizikalizmus általánosan jellemző a posteriori meghatározását veszi alapul And-
rew Melnyk (meLnYk 2003) is. Érvelése szerint, ha a két „ontológiai szféra” között nem 
szuperveniens, hanem retentív realizációs viszonyt tételezünk fel, akkor az oksági zárt-
ság elvének megsértése nélkül tulajdoníthatunk külön oksági potenciát az utóbbinak. 
Egyrészről bemutatja, hogy a fizikalizmuson belül is tartható egy olyan koherens állás-
pont, mely szerint nem a realizáló „alsóbb szintű” tulajdonságok, hanem a realizált tulaj-
donságok viselik az oksági terhet. Ezek után a posteriori példákkal igyekszik meggyő-
zőbbé tenni elméletét. Szintén emergentista álláspontot képvisel Sydney Shoemaker 
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(SHoemaker 2007) is, nála mentális tulajdonságok más (kevesebb) kauzális hatékony-
sággal bírnak, mint a fizikai tulajdonságok, s mivel a tulajdonságokat (legalábbis szerin-
te) az oksági hatékonyságuk alapján individuáljuk, a mentális és a fizikai tulajdonságok 
különbözni fognak. Mindannyian arra mutatnak rá, hogy az emergentizmus kompati-
bilis lehet a fizika teljességének elvével. Jelenleg nagyon virágzó az emergentizmus 
irodalma, rendkívül népszerűek lettek a tulajdonságdualista elméletek.

Véleményem szerint van azonban egy közös tulajdonságuk: ezek az elméletek 
nagyon keveset mondanak arról, hogy valójában mi egy mentális tulajdonság, mi a 
közös azokban a jelenségekben, amiket fájdalomnak hívunk, sőt, mi teszi őket fájda-
lommá. A legtöbb elmélet inkább a kizárási érvvel szemben határozza meg magát, 
jellemzően ad hoc megoldásokkal igyekszik élni, és kevésbé motivált az eredeti prob-
léma, a mentális okozás jelenségének magyarázatában. Mindezek miatt úgy vélem, 
továbbra is a típusazonosság-elmélet a csábítóbb elmélet, és érdemes lehet megvizs-
gálnunk, hogy milyen lehetőségeink vannak kitartani mellette.

A TÖBBSZÖRÖS MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELUTASÍTÁSA 
 
A „KLASSZIKUS” MÓDSZER

Tekintsük át tehát, hogy milyen lehetőségeink vannak a többszörös megvalósítható-
ság érvének elutasítására! Alapvetően két eset lehetséges. Egy érv akkor nem érvé-
nyes, ha (a.) logikailag nem helyes a konklúzió levezetése a premisszákból, vagy (b.) 
a premisszák nem igazak. Vagyis formálisan helyes, ám mivel a premisszák nem felel-
nek meg a világ tényeinek, a konklúzió sem alkalmazható a világ tényeire. A levezetés 
valószínűleg helyes. Marad a premisszák aláásása.

Jöjjön az a módszer, ahogy általában érvelni szoktak. Ahogy többen (Crane 2001; 
SHapiro 2000) is rámutatnak, valójában egy valószínűségi érvvel van dolgunk.  
Az egyik premissza tehát valahogy így fogalmazható meg: a két élőlény valószínűleg 
lehet ugyanabban a típusú mentális állapotban. Innentől adja magát az általánosan 
alkalmazott recept: rontsd el a premisszát! Vagy addig hígítsd az intuíciót, mígnem túl 
híg lesz, hogy bármire emlékeztessen, vagy addig sózd, amíg már el nem tudod kép-
zelni a són kívül a többi ízt. A többszörös megvalósíthatósággal szembeni érvek ezt az 
intuíció-(ki)pofozást használják, hogy ne tűnjön elég valószínűnek az érvelés. A hígítást 
használja például Polger (poLGer 2002), amikor azt akarja bemutatni, hogy a polip nem 
érezhet ugyanolyan fájdalmat, mint az ember. A másikat Lewis a megszorított típus
azonosságelmélettel, valamint Bechtel és Mundale (BeCHteL–mundaLe 1999) mutatják 
be, akik szerint ha a megfelelő absztrakciós szinteken tudjuk megfeleltetni egymásnak 
a kettőt, akkor igenis ugyanazt fogják érezni. Ehhez hasonlóan jár el Bechtel (BeCHteL 
2006) is, de ő a koevolúcióra hivatkozva próbálja gyúrni az intuíciót.

Térjünk azonban vissza Lewis megszorított típusazonosság-elméletére! David Lewis 
a szerep-funkcionalizmus és a típusazonosság-elmélet egy kevert elméletét mutat-
ja be, amely fajonként azonosítja mentális és fizikai állapotok típusait. Putnam érvére 
válaszul egy háromszereplős gondolatkísérletet vezet fel (LewiS 1980).

Adott egy hozzánk hasonló ember, egy őrült ember és egy marslakó. Mindhárman 
rendelkezhetnek fájdalommal. A hozzánk hasonló emberben a fájdalom a szokásos  
funkcionális szerepét tölti be, azaz valamilyen sérülés váltja ki, zavaró hatású, s ha 
intenzívvé válik, az élőlény nyögni és vonaglani kezd. Ezt a fájdalmat a C-rostok tüze-
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lése realizálja. Az őrültben ugyanúgy a C-rostok tüzelése realizálja, de az ő esetében 
az üres gyomorra való testedzés okozza és a matematika művelése iránti ellenállha-
tatlan késztetést vált ki, nagyfokú koncentrációval párosulva. Ha igazán erőssé válik 
a fájdalma, akkor keresztbe rakja a lábait és dobolni kezd ujjaival. A marslakóban az 
átlagos emberével megegyező szerepet tölt be, de hidraulikus pumpák meghatározott 
állása realizálja. Intuíciónk szerint tehát a mentális állapotoknak nemcsak a fizikai rea-
lizációja kontingens, hanem az is, hogy milyen oksági szerepet töltenek be a szerve-
ződés életében. Lewis szerint az elme plauzibilis elméletének ezeknek az intuícióknak 
is meg kell felelnie. A funkcionalizmus és az azonosságelmélet egy olyan keverékére 
van szükségünk, ami a normális és az egészséges ember, valamint a marslakó lény 
fájdalmai közti azonosítást is lehetővé teszi. A marslakó és az átlagos ember fájdalmá-
nak esetében a funkcionalizmus megoldása tűnik a helyesnek, a kettőt az oksági sze-
repük alapján határozzuk meg. A beteg és az átlagos ember esete viszont arra mutat 
rá, hogy ez nem elég: az ő esetükben igenis lényeges, hogy ugyanaz a dolog reali-
zálta őket. Egy mentális állapot tehát két ugyanolyan fontos aspektussal is rendelke-
zik. Egyrészt a fájdalom egy fizikai állapot, ami az emberben történetesen a C-rostok 
tüzelésével azonosítható, a marslakóban a D-pumpák állapotával. Másrészt a fájda-
lom egy funkcionális szerep, ami a marsi lényben és az emberben a szokásos módon 
azonosítható, a beteg ember esetében azonban történetesen mással.

Valóban igen heterogén elméletről van szó, éppen ezért nem is könnyű klasszifikál-
ni. Metafizikai szempontból tekintve fizikalista, és megszorított típusazonosság-elmé-
letnek szokás nevezni (Tőzsér 2009). Azonban szemantikai elmélet is (davieS 1997), 
innen tekintve pedig realizáció-funkcionalistának nevezhetjük. Lewis elméletét azonban 
kevesen fogadják el, többek között arra hivatkozván, hogy a propozicionális attitűdök 
egy fajon belül sem azonosíthatóak a fizikai állapotok valamely típusával (Tőzsér 2008).

AZ „ÚJ” MÓDSZER

Ott tartunk tehát, hogy a mentális okozás intuíciójából kiindulva a típusazonosság-
elmélet tűnik a legésszerűbb álláspontnak a maga csábítóan takarékos ontológiájával. 
A többszörös megvalósíthatóság érve azonban látszólag empirikusan implauzibilissé 
tette. Amennyiben elfogadjuk annak érvényességét, választhatjuk a nem-reduktív 
fizikalizmust és a funkcionalizmust. A NRF esetében láthattuk, hogy két dolog miatt 
legalábbis nem túl csábító választás. Egyrészt nehezen tud magyarázatot adni arra, 
hogy mi az a közös elem, ami fájdalommá teszi az egyes fájdalompéldányokat, más-
részt pedig eredeti kontextusunkat tekintve irányt vesztettnek tűnik, és kevéssé moti-
vált a mentális okozás magyarázatában. Úgy gondolom, hogy Lewis őrült emberének 
példája jól megragadja, hogy a funkcionalizmus metafizika-semleges álláspontja sem 
kielégítő. Ezek miatt a megfontolások miatt sokan próbálják elutasítani az MR érvé-
nyességét, hogy újra utat engedjenek a típusazonosság-elmélet számára. Ugyanak-
kor ezek az ellenvetések kevésbé sikeresek, igen gyakran kell megküzdeniük egy-egy 
újabb felvetéssel, melyekben különböző empirikus példákkal igyekeznek azokat alá-
ásni. Úgy vélem, ennek elsősorban az az oka, hogy ezek az elméletek a valószínűségi 
érvelés felől támadják az MR-t, és az intuíciók gyúrásával igyekeznek bemutatni, hogy 
a típusazonosság-elmélet csupán prima facie valószínűtlen.

Álláspontom szerint sokkal hatásosabb lenne, ha nem az intuíciók magyarázata felől 
közelítenénk a típus-azonosságelmélet egy plauzibilisebb bemutatása felé, hanem ele-
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ve vitán kívül rekesztenénk az MR érveit. A következőkre gondolok. Amennyiben be 
tudjuk mutatni, hogy a többszörös megvalósíthatóság érve bizonyos értelemben ele
ve feltételezi a funkcionalizmus elfogadását, akkor világos, hogy az a típusazonosság-
elméletet egyszerűen nem érinti. Meglehet, hogy az MR által felmutatott intuíciók meg-
győzőek, de világossá kell tenni, hogy a típusazonosság-elmélet plauzibilitása és az 
intuíciókról szóló vita két külön diskurzus.

Véleményem szerint a következő módon tehetjük ezt. Be kell mutatnunk, hogy a 
többszörös megvalósíthatóság érve a funkcionalizmusra épül, a funkcionalizmus pedig 
bizonyos értelemben metafizikailag nem semleges álláspont. Olyan metafizika mellett 
köteleződik el, amely inkompatibilis a típusazonosság-elmélettel. Ennek belátásához 
elég, ha visszagondolunk a Putnam által használt példára. A fájdalom, mint mentális 
tulajdonság, csak akkor lehet azonos a polip és az ember esetében, ha azt kizárólag 
az oksági láncban betöltött szerepe alapján, extrinzikus módon, csakis külső, relációs 
tulajdonságaik alapján határozzuk meg.

Vagyis, amikor azt állítja valaki, hogy elképzelhető, hogy ugyanolyan  típusú  fájda-
lom különbözőképpen realizálódhat eltérő szerveződésekben, akkor ezt csak úgy tehe-
ti, ha valamilyen módon már elfogadta a funkcionalizmus mentális állapotfelfogását.  
A különbözőképpen realizált mentális állapotok legfeljebb a relációs tulajdonságaik alap-
ján lehetnek azonosak. Ezzel a behavioristák is egyetértenek. Azonban az azonosság-
elmélet kidolgozói éppen azért léptek tovább a behaviorizmustól a metafizika felé, mert 
a „megfoghatatlan maradékok” esete bizonyította számukra, hogy a mentális állapotok 
esetében nem elégséges azok extrinzikus individuálása. Ez a legfőbb mozgatórugója a 
típusazonosság-elméletnek, és aki ezzel nem ért egyet, azt senki nem tekintené a típus-
azonosság-elmélet pártján állónak. A típusazonosság-elmélet képviselőinek, ha követ-
kezetesek, akkor egytől egyig azt kell állítaniuk, hogy a mentális tulajdonságok vagy 
mentális események igenis rendelkeznek belső szerkezettel, azaz intrinzikus módon 
individuálhatóak, például Kim tulajdonságexemplifikációs elmélete szerint.

Vagyis, ha valóban és következetesen végiggondoltuk, hogy mit állítunk, amikor a 
típusazonosság-elmélet hívei vagyunk, akkor nem tartjuk elképzelhetőnek a többszörös 
megvalósíthatóságot. Putnam érve csak azokat győzheti meg, akik nemcsak, hogy nem 
kötelezték el magukat a típusazonosság-elmélet mellett, hanem legalább implicit módon 
elfogadták az események extrinzikus individuálhatóságának metafizikai álláspontját.

Csak ezek tisztázása után érdemes rátérnünk az MR híve által felmutatott intuíciók 
ügyére, és azok magyarázatára. Innentől viszont azt kell egyértelművé tenni, hogy a 
többszörös megvalósíthatóságot valószínűségi érvként sem fogadjuk az álláspontunk-
kal szemben, és csupán „terápiás jellegű” diskurzust folytatunk arról, hogy az adott 
intuíció hogyan értelmezhető az álláspontunkból.

Az is világos, hogy a funkcionalizmus tézise – ami az események oksági elméle-
te alapján határozza meg a mentális állapotokat, pusztán extrinzikus tulajdonsága-
ik alapján – egy teljesen koherens, konzisztens és plauzibilis metafizikai álláspont.  
De ugyanennyire koherens, konzisztens és plauzibilis az az álláspont is, ha esemé-
nyeknek tulajdonítunk valamilyen belső szerkezetet – a típusazonosság-elmélet pedig 
ezt állítja. A többszörös megvalósíthatóság kapcsán felmerült intuíciók pedig csak vala-
melyik elmélet szempontjából értelmezhetőek. Ha a funkcionalizmushoz húz közelebb 
a szívünk, akkor úgy gondoljuk, hogy a polip és az ember rendelkezhet ugyanazzal a 
fájdalommal. Ha a típusazonosság-elmélethez, akkor úgy véljük, hogy nem. Ezeknek 
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az intuícióknak tehát különböző olvasataik vannak, egyik olvasat az egyik elmélettel 
kompatibilis, a másik a másikkal. De önmagában egyik sem plauzibilisebb a másiknál.

Innentől magától értetődő, hogy az MR a funkcionalizmus melletti érvként szigorú 
értelemben nem használható, legfeljebb az intuíció illusztrálására. Ettől függetlenül 
azonban vannak más megfontolások, amik a funkcionalizmus mellett szólnak. Azon-
ban ehhez az MR-nek semmi köze.

Felvethető, hogy a többszörös megvalósíthatóság Jerry Fodor (fodor 1975) által 
leírt változatát eddig nem vizsgáltam meg, és meglehet, hogy az viszont érvényes az 
azonosságelmélettel szemben. Ehhez annyi hozzáfűznivalóm van, hogy Fodor ugyan-
abból az előfeltevésből indul ki, mint Putnam – t. i. a mentális tulajdonságok oksági 
relátumként való meghatározásából. A különbség mindössze annyi, hogy Fodor a spe-
ciális tudományok autonómiájáról és nem mentális tulajdonságok redukálhatatlansá-
gáról ír – azonban, ahogy Kim (kim 1992) rámutat, éppen emiatt fogalmilag inkonzisz-
tenssé is válik.

Úgy vélem tehát, hogy a típusazonosság-elmélet, a többszörös megvalósíthatóság 
és a funkcionalizmus vitájában először is metafizikai szinten kell állást foglalnunk – 
többek között az események szerkezetét illetően –, és csak ez után lehet következe-
tesen végiggondolni, hogy hogyan is kell értelmeznünk az többszörös megvalósítha-
tóság által mozgatott intuíciókat.

IRODALOM

armStronG, David M. 1968. A Materialist Theory of the Mind. London: Routledge.
BeCHteL, William 2006. The Mind Incarnate. LAWRENCE A. SHAPIRO. Cambridge, MA, and London, UK. Philosophy 

and Phenomenological Research 73(2), 497–500.
BeCHteL, William & Mundale, Jennifer (1999). Multiple realizability revisited: Linking cognitive and neural states. 

Philosophy of Science 175–207.
BLoCk, Ned 1978. Troubles with functionalism. 1980, 268–305.
Crane, Tim 1995. The Mental Causation Debate. Retrieved from http://sas-space.sas.ac.uk/218/
Crane, Tim 2001. Elements of mind: an introduction to the philosophy of mind. Oxford, New York: Oxford Univer-

sity Press.
davieS, M. 1997. Elmefilozófia. In A. C. Grayling (Ed.), Filozófiai kalauz (pp. 275–364). Budapest: Akadémiai Kiadó.
fodor, Jerry Alan 1975. The language of thought. Harvard Univ Press.
GuLiCk, R. V. 2009. Functionalism. The Oxford handbook of philosophy of mind. New York: Oxford University Press, 

128–151.
kim, Jaegwon 1993. Mental Causation in a Physical World. Philosophical Issues, 3, 157–176. doi:10.2307/1522943.
kim, Jaegwon 1992. Multiple Realization and the Metaphysics of Reduction. Philosophy and Phenomenological 

Research 52(1), 1–26. doi:10.2307/2107741
Levin, Janet 2010. Functionalism. In E. N. Zalta (ed.): The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010.). 

Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/functionalism/
LewiS, David 1980. Mad pain and Martian pain. Readings in the Philosophy of Psychology 1, 216–222.
mCLauGHLin, Brian P. 1989. Type Epiphenomenalism, Type Dualism, and the Causal Priority of the Physical. 

Philosophical Perspectives 3, 109–135. doi:10.2307/2214265
meLnYk, Andrew 2003. A physicalist manifesto: thoroughly modern materialism. Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press.
poLGer, Thomas W. 2002. Putnam’s intuition. Philosophical Studies 109(2), 143–170.
putnam, Hilary 1967. The nature of mental states. In D. J. Chalmers (ed.): Philosophy of Mind: Classical and 

Contemporary Readings. New York: Oxford University Press, 73–79.
SHapiro, Lawrence A. 2000. Multiple realizations. The Journal of Philosophy 97(12), 635–654.
SHoemaker, Sydney 2007. Physical realization. Oxford: Oxford University Press.
Tőzsér, János 2008. Általános bevezetés a test-lélek problémába. In Ambrus Gergely–Demeter Tamás–Forrai 

Gábor–Tőzsér János (szerk.): Elmefilozófia Szöveggyűjtemény. Budapest: L’Harmattan.
Tőzsér, János 2009. Metafizika. Budapest: Akadémiai Kiadó.


