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Kovács Gábor

Szavak a tartályban

BEVEZETÉS

A mindannyiunk által érzékelt külvilág létével kapcsolatos kétely ilyen-olyan formá-
ban a filozófia szinte teljes történetét áthatja. A szkeptikus érvelés legalább annyira 
egyszerű és meggyőző, mint amilyen kellemetlen a végkövetkeztetése; valószínűleg 
ezért okozott oly sok fejtörést annyi embernek. Az érv alapvonalaiban a következő-
képpen fest ahogy Descartes felvázolta (deSCarteS 1994, 26–28): a világról származó 
tudásunkra érzékszerveinken keresztül teszünk szert. Tapasztalatból tudjuk azonban, 
hogy érzékszerveink néha becsapnak minket. A vízbe dugott egyenes bot töröttnek 
tűnik; néha ugyanazt a vödör vizet egyik kezünkkel hidegnek, míg a másikkal meleg-
nek érezzük; a kerek érme bizonyos szögből ellipszis alakú. Érzékeink tehát megbíz-
hatatlanok, biztos tudást nem szerezhetünk általuk. De ha a világról csak érzékszer-
veinken át juthatunk tudáshoz, és érzékszerveink megbízhatatlanok, akkor a világról 
biztos tudással nem rendelkezhetünk. Előfordulhat, hogy a világ valójában egészen 
más, mint amilyennek érzékeljük. Az is előfordulhat, hogy valójában nem is létezik. Elő-
fordulhat, hogy nem létezik semmi, nem léteznek tárgyak, más emberek, más elmék. 
Talán csak mi magunk vagyunk, minden más csupán illúzió. Így halad az érv látszólag 
megállíthatatlanul a szolipszizmusig, mely végkövetkeztetés azonban elfogadhatatlan.

Nagyon sokféle körítéssel találhatjuk meg ezt az alapvető érvelést a szakirodalom-
ban. Honnan tudhatjuk, hogy nem álmodjuk a valóságot? Honnan tudhatjuk, hogy 
nem hallucinálunk? Lehetséges, hogy egy szinte végtelenül hatalmas és rosszin-
dulatú démon téveszt meg minket? Lehetséges, hogy egy őrült tudós vagy bonyo-
lult szuperszámítógépek kísérleteznek rajtunk, mi pedig nem vagyunk többek táp-
oldattal teli tartályokban lebegő agyaknál? Amennyire sokféle köntösben jelent már 
meg a szkeptikus dilemma, legalább annyira sokféle kísérlet született a megoldására.  
A fentebb említett Descartes például az „én” létének bizonyosságából vezeti le Isten 
létezését, abból pedig a külvilágét. (deSCarteS 1994, 95–98.)

Hilary Putnam a szkeptikus dilemma egy különleges változatát mutatja be Agyak a 
tartályban (putnam 2001a) című írásában, egy meglehetősen újszerű megoldási kísér-
lettel együtt. Putnam szerint a tartálydilemma (e szerint valójában tartályokba zárt 
agyak vagyunk, melyeknek idegvégződéseit valamiféle szuperszámítógépek ingerlik, 
így idézve elő bennünk a világ illúzióját) megcáfolható pusztán szemantikai megfonto-
lások alapján. Vagyis csupán meg kell vizsgálnunk, hogyan működik a nyelv, hogy mit 
és hogyan jelentenek a szavaink, és kimutathatjuk, hogy a tartálydilemma fenntartha-
tatlan, sőt, önmagát semmisíti meg, más szóval nem vagyunk tartályokba zárt agyak, 
mi több (vagy kevesebb), a puszta felvetés is értelmetlen.

Tanulmányomban nem fogom megkérdőjelezni a Putnam által használt elméleti 
keretet. Putnam érvelését szemantikai externalizmusra és oksági referenciaelmé-
letre támaszkodva fejti ki (mindezekről a következőkben bővebben szólok). Ezen 
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elméletek helyességét nem fogom megkérdőjelezni, nem fogok ellenük érvelni. Egy 
olyan ellenérvet fogok bemutatni, mely ezen elméletek keretein belül mozog, és két 
sarokpontja van. Egyrészt úgy gondolom, hogy Putnam hiányosan építi fel és alkal-
mazza a referencia oksági elméletét argumentációja során. Olyan hiányosságról 
van szó egyébként, mely más Putnam-szövegekben nem található meg. Másrészt 
ezzel összefüggésben tévesen értelmezi, vagy finomabban fogalmazva, nem úgy 
értelmezi, ahogyan a filozófiai diskurzusban szokás, a „Tegyük fel, hogy agy vagyok 
egy tartályban” kijelentést, mely amúgy a gondolatkísérlet magva. Talán furcsa lesz 
(mégis csak cáfolatról lenne szó), de Putnam érvét sem fogom megkérdőjelezni.  
Ez az érv ugyanis véleményem szerint hibátlan, végkövetkeztetése helyes, olyannyi-
ra, hogy jobban szemügyre véve triviális. Viszont Putnam két már említett hibája miatt 
teljesen célt téveszt. Tanulmányom ezért Putnam melletti állásfoglalásként is olvas-
ható. A szemantikai externalizmus támadható azon az alapon, hogy az „agyak a tar-
tályban” gondolatkísérlet során kontraintuitív eredményre vezet. Ha meg lehet mutat-
ni, hogy ez a kontraintuitivitás feloldható a szemantikai externalizmus keretein belül, 
akkor így az elmélet tehermentesíthető.

Dolgozatom ennek megfelelően a következőképpen fog felépülni: először bemutatom 
Putnam eredeti gondolatkísérletét, majd a szemantikai externalizmust és a referencia 
oksági elméletét vázolom röviden. Ezután rekonstruálom az „agyak a tartályban” argu-
mentációt, különös tekintettel arra a pontjára, ahol érzésem szerint félrecsúszik; intu-
íciómat az eredeti gondolatkísérlet egy módosított változatával támasztom majd alá, 
mely Putnam érvének cáfolatára is alkalmas lesz korlátozott módon. Végül két lehet-
séges megoldást javasolok a szemantikai externalizmusnak a tartályokba zárt agyak-
kal való összebékítésére.

AGYAK A TARTÁLYBAN ÉS VÍZ AZ IKERFÖLDÖN

Képzeljünk el egy világot, mondja Putnam, mely gyökeresen különbözik a mi vilá-
gunktól. Ebben a világban nincsenek élőlények, ahogy mi ismerjük őket. Valamiféle 
furcsa (és meglehetősen valószínűtlen) evolúció során csupán test nélküli agyak fej-
lődtek ki. Ezek a testetlen központi idegrendszerek amúgy pontosan olyanok, mint a 
mieink. Éreznek, gondolkoznak, intelligensek, és vannak idegvégződéseik, bár ahogy 
testük, úgy érzékszerveik sincsenek. A testetlen agyak tápoldattal teli tartályokban 
lebegnek. Nevezzük őket tartálylakóknak. (Ezt a gondolatkísérletet pedig tartályhipo-
tézisnek.) Ugyanebben a világban valamiféle különös véletlen folytán furcsa gépeze-
tek is kialakultak. Ezek nagyjából olyanok, mint a mi szuperszámítógépeink, azzal a 
különbséggel, hogy senki sem tervezte és építette őket, spontán alakultak ki. Nevez-
zük őket gépeknek. A gépek az agyak idegvégződéseire csatlakoznak, és egy szá-
munkra érthetetlen szimbiózis keretében elektromos impulzusokkal ingerlik azokat. 
Ennek következtében a tartálylakóknak érzéki benyomásaik vannak. Látnak, hal-
lanak, szagolnak. A gépek elhitetik velük, hogy egy olyan világban élnek, mint mi. 
Azt hiszik, lakásokban laknak. Ha kinéznek az ablakon, utcákat és autókat látnak.  
Azt hiszik, adót fizetnek és templomba járnak. Azt hiszik, van testük. Pedig csak táp-
oldattal teli tartályokban lebegő agyak. Ebben a világban a tartályokon, a tartálylakó-
kon és a gépeken kívül nincsen semmi. Ami rendkívül kellemetlen ezzel az elképzelt 
világgal kapcsolatban, hogy nem tudhatjuk, mi magunk nem vagyunk-e tartálylakók, 
hiszen a tartálylakók észleletei semmiben sem különböznek a mieinktől. Ez irányú 
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kételyünket nevezhetjük tartálydilemmának. Mindenesetre fogadjuk el, hogy mi nem 
vagyunk tartályokba zárt agyak.

A tartálylakók tartálynyelven beszélnek (vagyis kommunikálnak egymással az 
illúzióvilágban) és gondolkoznak. De miféle nyelv ez? Mit jelentenek és jelölnek 
a szavai? Egyáltalán, mit jelentenek a szavak általában? Mi az a jelentés? Ennek 
a kérdésnek a megválaszolásához nézzük, hogyan képes Putnam szemanti-
kai externalizmusa számot adni a nyelvi kifejezések jelentéséről. A szemantikai 
externalizmust Putnam természetes fajtanevekre dolgozta ki, de kiterjeszthetőnek 
tartotta más nevekre is (mesterséges fajtanevekre mindenképpen, a tartálydilemma 
tárgyalásához pedig másmilyen nevekre nincsen szükségünk). (putnam 1975, 243)  
A szemantikai externalizmust az Ikerföld-gondolatkísérlet segítségével fogom bemutatni.

Tegyük fel, hogy van valahol az univerzumban (a miénkben, nem a tartálylakókéban) 
egy Ikerföld (putnam 1975, 223–227) nevű bolygó. Az Ikerföld pontos mása a Földnek. 
Ugyanakkora a mérete, ugyanolyan távol kering a csillagától, azonosak rajta a konti-
nensek, a vizek, a hegyek szerkezete. Az Ikerföld története megegyezik a Földével, 
ugyanolyan élőlények alakultak ki rajta. Az Ikerföldön is élnek emberek, akiknek törté-
nelme a földi emberek történelmének tükörképe. Sőt, képzeljük el, hogy minden földi 
embernek található „hasonmása” az Ikerföldön, aki minden tulajdonságában megegye-
zik vele. Egyetlen különbséget találhatunk csupán: annak a folyadéknak, ami az iker-
földi tengereket, tavakat és folyókat megtölti, mely az égből esik időnként, és amely-
re az élőlényeknek szükségük van a fennmaradáshoz, más a kémiai szerkezete, mint 
a földi víznek. A földi víz képlete H2O; az Ikerföldön található folyadéké XYZ. Képzel-
jük el, hogy az Ikerföldre földi asztronauták érkeznek, miután a NASA kifejlesztette 
a fénynél gyorsabb utazást lehetővé tevő hajtóművet. Miféle beszámolót küldenének 
haza az asztronauták, miután modern eszközökkel megvizsgálták az ikerföldi folyadék 
szerkezetét? Azt jelentenék-e, hogy az Ikerföldön a víz valami másfajta anyag, mint a 
Földön, vagy azt, hogy az Ikerföldön nem víz található, hanem valami ahhoz nagyon 
hasonló anyag, mely rendelkezik a víz felszíni tulajdonságaival? Putnam válasza (és 
Kripkéé, aki Putnamtől függetlenül jutott az övéhez nagyon hasonló következtetések-
re), hogy az ikerföldi folyadék nem lehet víz, még ha nevük látszatra meg is egyezik.  
A természetes fajtanevek merev jelölők, minden világban (lehetséges és ikervilágok-
ban egyaránt) ugyanazt az anyagot jelölik. A földi víz és az ikervíz azonban két külön-
böző anyag. Így nevük sem lehet azonos, legfeljebb alakra, hangzásra és írásképre. A 
víz név a vizet jelöli, minden világban. Az Ikerföldön ezért nem víz található, melynek 
eltér a szerkezete a földi folyadékétól, hanem ikervíz, egy másik anyag.

A klasszikus szemantikai elméletek, melyek ellen Putnam érvel, megkülönböztetik 
a nevek jelentését és jelöletét. Egy név jelölete (referenciája) az a dolog, amelynek az 
adott név neve, amely dologra a név igaz, vagyis az extenziója. Például a víz szó jelölete 
a víznek nevezett anyag. A jelentés valamiféle mentális vagy mentálisan megragadha-
tó entitás, mely meghatározza a név jelöletét (vagyis a jelentés azonos az intenzióval).  
A víz jelentése e nézet szerint mondjuk a „Színtelen, szagtalan, szomjoltó folyadék, 
mely tavakban és tengerekben található” leírással azonosítható, mely lehet valami 
absztrakt, elmén kívüli létező, amit a név használói elméjükkel képesek megragad-
ni, elgondolni (e mentális aktus során egy meghatározott elmeállapotban vannak).  
Azt mondtam Putnamet követve, hogy az ikerföldi emberek pontos másai a földi embe-
reknek, a két különböző bolygón lakó „ikertestvérek” minden tulajdonságukban meg-
egyeznek. Ebből azonban az következik, hogy az ikerföldiek ugyanabban a mentá-
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lis állapotban vannak, mikor kimondják a víz szót, mint földi hasonmásaik, mikor azok 
ugyanígy tesznek. Ha ezt elfogadjuk, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy a mentális 
állapotok nem alkalmasak a jelölet meghatározására. Hiszen az én és ikerföldi hason-
másom elméje azonos állapotban van, mikor kimondjuk a víz szót; az ő nyelvhaszná-
latában azonban ez a szó valami egészen más anyagot jelöl, mint az enyémben. Ezért 
nem fenntartható Putnam szerint az a nézet, miszerint a jelentések megadnák a nevek 
(természetes fajtanevek, legalábbis) jelöleteit, és hogy ezek a jelentések valami men-
tális objektumok, vagy legalábbis mentálisan megragadható objektumok lennének.

De micsoda a jelentés, ha nem valamiféle mentális (vagy legalábbis elmével meg-
ragadható) objektum, mely meghatározza a jelöletet? Az egyik lehetséges megoldás, 
hogy tekinthetjük magát a jelöletet a szó jelentésének. Vagyis a víz jelentése a refe-
renciája, az anyag a világban, amit a kifejezés jelöl. Társíthatunk bármilyen leírást egy 
névhez, lehetünk bármilyen mentális állapotban, mikor kimondjuk, ennek azonban sem-
mi köze ahhoz, hogy mit jelent a szó a mi (akár téves vagy elégtelen) elképzeléseinktől 
függetlenül. Putnam azonban nem támogatja (putnam 1975, 246) ezt az elképzelést. 
Szerinte a jelentés tradicionális problémáját két különálló problémaként kell kezelni. 
Az egyik az egyedi beszélők névhasználati kompetenciája; ebben játszhatnak szere-
pet a beszélők mentális állapotai, koncepciói. A másik a referencia meghatározásának 
problémája. Putnam szerint a nevek referenciájának meghatározása (és ezáltal jelen-
tésük megadása) alapvetően társas folyamat, és általában involvál valamiféle paradig-
mát vagy mintapéldányt. A nyelvi munkamegosztás (Putnam 2001b, 22–26) értelmé-
ben a teljes beszélőközösségben vannak olyan személyek, akik egy név szakértőinek 
számítanak, a közösség névhasználati gyakorlata az ő névhasználatukon alapszik. 
A szakértők határozzák meg a név referenciáját, ideális esetben egy mintapéldány-
ra irányuló névadási aktus során. Például a víz szó referenciáját kémikusok határoz-
zák meg úgy, hogy rámutatnak egy pohár vízre. Ettől az aktustól fogva minden olyan 
folyadékot, mely azonos a pohárban található folyadékkal, víznek neveznek. A szak-
értők feladata ennél azonban bonyolultabb. Ők azok, akik képesek megadni és alkal-
mazni azokat a kritériumokat, melyekkel a név referense azonosítható és megkülön-
böztethető más dolgoktól. A víz esetében a kémikusok azok, akik meghatározzák a 
szó referenciáját, és azt is meg tudják mondani, hogy mitől víz a víz, és hogyan külön-
böztethető meg például az ikervíztől.

Most már többet tudunk Putnam szemantikai externalizmusáról, visszatérhetünk a 
tartálylakókhoz és nyelvükhöz. Tegyük fel, hogy a tartálylakók nem csak, hogy egy, 
a miénket a megtévesztésig másoló illúzióvilágban élnek, de a felszínen, hangzás-
ra és írásképre (már ahogy a tartálylakók hallanak és látnak) nyelvük is ugyanolyan, 
mint a miénk. De mit jelentenek a tartálylakók szavai? Nézzük például a tartály szót. 
A szemantikai externalizmus és a nyelvi munkamegosztás értelmében vannak a tar-
tálylakók közt bizonyos szakértők, akik rögzítik ennek a mesterséges fajtanévnek a 
referenciáját, és azokat a kritériumokat, melyek segítségével a referencia meghatá-
rozható. Legyen ez a csoport mondjuk a tartálylakó-fazekasok csoportja. Amit fontos 
látnunk, hogy a tartálylakó-fazekasok nem igazi tartályokkal dolgoznak. Ahogy min-
den tartálylakó, ők is csupán az illúzióvilágban tevékenykednek. Amikor egy tartályla-
kó-fazekas rámutat egy tartályra, és azt mintapéldányként használva rögzíti a tartály 
szó referenciáját, akkor nem egy valóban, fizikailag létező tartályra mutat rá, csupán 
egy, a tartályvilágon belüli illúzió-tartályra. Amikor a tartálylakó-fazekasok meghatá-
rozzák a tartály név referenciájának kritériumait, akkor is illúzió-tartályokra állapítják 
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meg ezeket. És mivel a nyelv közösségi produktum, minden tartálylakó névhasznála-
ta az ő névhasználatukon alapszik. Vagy vegyünk egy másik szót. Legyen ez mondjuk 
az agy. A tartályvilágban agyakkal a tartálylakó-agysebészek foglalkoznak, ők rögzí-
tik a név referenciáját, és a referencia meghatározásának kritériumait és módszere-
it is ők állapítják meg. Azonban a tartálylakó-agysebészek sosem találkoznak valódi, 
fizikai agyakkal, csupán a gépek által létrehozott illúzió-agyakkal (ahogy a tartályla-
kó-fazekasok csak illúzió-tartályokkal foglalkoznak). A tartálynyelven az agy szó nem 
agyat jelent, hanem illúzió-agyat. És a tartály nem tartályt, hanem illúzió-tartályt. Iga-
zából nem is gondolhatják el az agy és a tartály szavakat, mivel azok a mi nyelvünk 
kifejezései, nem szerepelnek a tartálynyelvben. Sokkal helyesebb, ha azt mondjuk, 
hogy a tartálynyelvben az <agy> és a <tartály> szavak találhatóak meg (a továbbiak-
ban a tartálynyelv kifejezéseit <>-ben közlöm). Az <agy> ezek szerint illúzió-agyat, és 
a <tartály> illúzió-tartályt jelentenek.

Mindennek van egy furcsa következménye. Amikor egy tartálylakó kimondja vagy 
elgondolja az „Agy vagyok egy tartályban” mondatot, akkor ez a mondat hamis.  
Ne feledjük: a tartálylakók saját illúzióvilágukban, saját valóságukban nem tartályok-
ba zárt agyak. Saját valóságukban a tartálylakók éppolyan fizikai, testtel rendelke-
ző lényekként élnek, mint mi a magunkéban. Egyáltalán nem tartályokba zárt agyak, 
hanem ácsok, filozófusok, buszsofőrök, akárcsak mi. Igazából, mikor a tartálylakók 
elgondolják az „Agy vagyok egy tartályban” mondatot, azt úgy kell értelmeznünk, hogy 
„<Agy vagyok egy tartályban>”, mivel a tartálylakók tartálynyelven beszélnek és gon-
dolkoznak.

És mi a helyzet velünk, nem-tartálylakókkal? Az agy és a tartály szavak jelentései-
nek meghatározásáért mifelénk is szakértők felelősek, esetünkben valódi fazekasok 
és agysebészek. A fazekasok és az agysebészek igazi, fizikai tartályokkal és agyakkal 
dolgoznak, ezért a mi nyelvünkben az agy és a tartály szavak agyat és tartályt jelente-
nek. Mivel saját valóságunkban (a fizikai valóságban) mi sem vagyunk tartályokba zárt 
agyak (én például most a számítógépem előtt ülök a testemmel együtt, és ezt a tanul-
mányt írom; az ujjaimat és az orrom hegyét még látom is), az „Agy vagyok egy tartály-
ban” mondat hamis, ha mi, nem tartálylakók mondjuk ki vagy gondoljuk el.

Az egyszerűség kedvéért néhány számozott példamondat segítségével foglalom 
össze Putnam argumentációját:

(1) „Agy vagyok egy tartályban.”
(2) Agy vagyok egy tartályban.
(3) <Agy vagyok egy tartályban.>

Tehát Putnam szerint a tartálydilemma (az a feltételezés, miszerint mi magunk esetleg 
tartálylakók volnánk) értelmetlen, mert (1) szemantikai okokból sohasem lehet igaz. 
Két lehetőség van ugyanis. Ha nem vagyunk tartálylakók, akkor (1)-et úgy kell értel-
meznünk, mint (2), vagyis nem-tartálynyelvi mondatként, melyben az agy és a tartály 
szavak fizikai agyakat és tartályokat jelentenek. Ebben az esetben a mondat hamis, 
mivel mi nem vagyunk tartályokba zárt agyak. Ha tartálylakók vagyunk, akkor (1)-et 
úgy kell értelmeznünk, mint (3), vagyis tartálynyelvi mondatként, melyben az <agy> 
és a <tartály> szavak illúzió-agyakat és illúzió-tartályokat jelentenek. Ebben az eset-
ben a mondat hamis, mivel saját valóságunkban (ha tartálylakók vagyunk, akkor ez a 
tartályvilág illúzió-valósága) nem vagyunk tartályokba zárt agyak.
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Putnam argumentációját szokás a szkepticizmus (vagy legalábbis egy szkeptikus 
szcenárió) elleni érvként rekonstruálni. (Lásd pl.: BrueCkner 2004.) Ez az értelmezés 
azonban téves (Putnam eredeti célkitűzéseivel mindenesetre nem egyezik), ahogy töb-
bek között Crispin Wright és Forrai Gábor is rámutattak. (wriGHt 1992, 91–92; forrai 
1997, 741–743.) Ebben a dolgozatban igyekeztem Putnam eredeti argumentációjához 
és céljaihoz ragaszkodva rekonstruálni az érvet. Putnam nem azt kívánta bizonyítani, 
hogy nem lehetünk tartályokba zárt agyak, hanem egy metafizikai elmélet, a metafi-
zikai realizmus ellen érvelt. A metafizikai realizmus értelmében vannak olyan létezők, 
melyekkel nem állhatunk oksági kapcsolatban, és amelyeket nem ismerhetünk meg. 
A tartályhipotézisben (a tartálylakók perspektívájából) ilyen létezők az agyak, az őket 
megtévesztő gépek, és a tartályok, melyekben az agyak élnek. Vagyis a tartályhipo-
tézis egy, a metafizikai realizmust előfeltételező gondolatkísérlet. Putnam az „agyak a 
tartályban” argumentáció levezetésével ennek a filozófiai elméletnek a fenntarthatat-
lanságára kívánt rámutatni. Más szóval Putnam érve nem bizonyítja, hogy ne lennénk 
tartályokba zárt agyak; ennél sokkal többet (vagy kevesebbet) tesz: bizonyítja, hogy 
az egész gondolatkísérlet értelmetlen, következésképpen az alapjául szolgáló meta-
fizikai realizmus fenntarthatatlan. A továbbiakban amellett fogok érvelni, hogy a tar-
tályhipotézis és = dilemma nem értelmetlenek, ezért a metafizikai realizmus vállalható 
álláspont, de legalábbis Putnam argumentációja nem alkalmas megkérdőjelezésére.

FILOZÓFUSOK A TARTÁLYBAN

Az imént összefoglaltam Putnam „agyak a tartályban” érvét, és végkövetkezte-
tését. Remélem, ez az érv nem csak számomra különös, és nem csak számomra 
kontraintuitív a végkövetkeztetése. Én legalábbis úgy érzem, hogy Putnam valami 
nagyon különös dolgot állít. Mintha azt mondaná, hogy még ha tartályokba zárt agyak 
is vagyunk, akkor sem vagyunk tartályokba zárt agyak, ami az érvelést végigkövet-
ve, és a szemantikai externalizmust elfogadva teljesen értelmes megállapítás, de leg-
alábbis felettébb furcsa. Első közelítésben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
nagyon úgy tűnik, az „Agy vagyok egy tartályban” mondat két teljesen különböző érte-
lemben szerepel az argumentációban. Az egyik a hétköznapi értelem (valódi hétköz-
napokról és tartályhétköznapokról egyaránt szó van), melyben a tartályok és az agyak 
olyan dolgok, melyekkel a mindennapok során találkozunk (vagy olyan illúzió-dolgok, 
melyekkel a tartálylakók tartályhétköznapjaik során találkoznak). A másik értelem az, 
jobb szó híján, valami más. A gondolatkísérlet, melyet tartálydilemmának neveztem, 
pontosan arra hivatott rávilágítani, hogy azok a hétköznapi dolgok, tartályok, poha-
rak például, melyekből reggelente a kávénkat isszuk, valójában esetleg nem létez-
nek, nem többek puszta illúzióknál, és van valami „másfajta” (metafizikai) valóság, 
mely az illúzióinkat magyarázni hivatott, és amelyet úgy írunk le, hogy tartályokba zárt 
agyak vagyunk. De legalábbis elképzelhetünk olyan világot, ahol ez a helyzet áll fenn. 
Vagy másképp megfogalmazva, a gondolatkísérlet lényege éppen az, hogy persze, 
a tapasztalt valóságban nem tartályokba zárt agyak vagyunk, hanem emberek, még-
is előfordulhat, hogy az egész valóság, a testünket beleértve, puszta illúzió, mi pedig 
tartályokba zárt agyak vagyunk, valami más értelemben. Putnam érve a szavak hét-
köznapi jelentésére épít. Szerintem a gondolatkísérletben éppen hogy nem hétköz-
napi jelentésükkel szerepelnek az agy és a tartály szavak, Putnam érve ezért helytál-
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ló, de teljesen célt téveszt. Ilyesfajta intuícióim vannak Putnam érvével kapcsolatban; 
hogy ezt az intuíciót jobban megvilágíthassam, lássunk egy újabb gondolatkísérletet.

Daniel C. Dennett Where am I? (denett 1978) című írásában egy meglehetősen érde-
kes történetet ad elő, melynek ő maga a főszereplője. Dennett elmeséli, hogy valamikor 
régebben megkeresték őt a kormány emberei, akik egy nagyon különleges probléma 
megoldásához kérték a segítségét. A hadsereg ugyanis egy félresikerült fegyverkísér-
let során elveszített egy új fejlesztésű robbanófejet az oklahomai Tulsa városa alatt.  
A robbanófejnek az a kellemetlen tulajdonsága volt, hogy olyan sugárzást bocsátott ki, 
mely súlyosan károsította az emberi agyszöveteket, bár a test többi részére nem volt 
hatással. A robbanófejet hatástalanítani kellett, ezért a kormány emberei arra kérték 
Dennettet, hogy vesse alá magát egy operációnak, melynek során az agyát eltávolítot-
ták a koponyájából, és egy tápoldattal teli tartályba helyezték. Ezután bonyolult érzé-
kelők és egy szuperfejlett rádió-adóvevő segítségével Dennett agyát rácsatlakoztatták 
a saját testére, ezzel a megoldással képessé vált arra, hogy saját testét távirányítás-
sal vezérelje, így értelemszerűen arra is, hogy a robbanófejet anélkül hatástalanítsa, 
hogy az agyát a sugárzás károsítaná. A műtét után, még mielőtt a küldetés kezdetét 
vette volna, az orvosok, tudva Dennett elmefilozófiai érdeklődéséről, megmutatták 
neki saját, tápoldatban lebegő agyát, melyet ő a rádiókapcsolat révén a saját szeme-
in keresztül kívülről láthatott. A tápoldattal teli tartály előtt állva Dennett rámutathatott 
saját agyára, és (miután némi kísérletezés után meggyőződött róla, valóban a saját 
agyát látja) kimondhatta, hogy: „Nicsak, agy vagyok egy tartályban!”

Dennett kalandjai még hosszan és fordulatokban bővelkedve folytatódtak ezt köve-
tően, de a további fejlemények számunkra most nem érdekesek (a robbanófejet egyéb-
ként nem sikerült hatástalanítania). Talán csak annyi, hogy saját bevallása szerint 
hátralévő életét úgy kényszerült leélni, hogy agya a tartályban maradt, és a rádiókap-
csolaton keresztül irányította testét.

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Dennett gondolatkísérlete (története?) alkalmas 
Putnam érvének cáfolatára. Ez azonban nincsen így. Dennett ugyanis nem tartályla-
kó, és nem tartálynyelven beszél. Ő hús vér ember, akinek az agyát műtétileg távolí-
tották el a koponyájából, és helyezték el a tartályban. És bár agya a tartályban lebe-
gett, ugyanazt a valóságot észlelte a műtét után, mint amikor a testében volt. Dennett 
szavai ezért ugyanazokkal a jelentésekkel és referensekkel rendelkeznek az után is, 
hogy agya a tartályba került, mint annak előtte; ezért beszélhet sikeresen arról a tar-
tályról, melybe az agyát helyezték. Arra mindenesetre alkalmas Dennett története, 
hogy Putnam argumentációjának korlátozott voltára rávilágítson: az csak a szűken vett 
tartályhipotézisre (melyben az agyak a tartályokban fejlődtek ki, nem mesterségesen 
kerültek oda) alkalmazható sikeresen.

Viszont valami egészen meglepő dolog történik akkor, ha Dennett gondolatkísér-
letét beleillesztjük a Putnamébe. Ezt a kettő kombinációjával létrejövő új kísérletet 
nevezhetjük Putnam–Dennett hipotézisnek. Képzeljük el, hogy Dennett tartálylakó, a 
putnami értelemben. Tartálylakó, vagyis ahogy dolgozatom elején lefestettem, olyan 
agy, amely egy tartályban fejlődött ki, és amelynek idegvégződéseit gépek ingerlik, 
így hozva létre benne egy illúzióvilág képzetét. Dennettet valójában sohasem keres-
ték fel a kormány emberei, valójában sohasem helyezték át az agyát egy tartályba. 
Az egész csupán illúzió, mellyel a gépek tévesztették meg. Az előző bekezdésben 
azt írtam, hogy Dennett gondolatkísérlete nem alkalmas Putnam érvének cáfolására.  
Ez így is van. Önmagában nem alkalmas. A Putnam–Dennett hipotézis részeként azon-
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ban már igen. Ugyanis ha feltételezzük, hogy Dennett tartálylakó, akkor el kell fogad-
nunk, hogy tartálynyelven beszél (gondolkozik). Vagyis, mikor a tartálylakó Dennett 
elgondolja, hogy „Agy vagyok egy tartályban”, akkor azt úgy kell értelmeznünk, hogy 
„<Agy vagyok egy tartályban>”. És ez a kijelentés ebben a szituációban igaz, mivel 
Dennett agy egy tartályban, tekintve, hogy a kormány emberei eltávolították az agyát 
a koponyájából, és egy tartályba helyezték (a tartályvilág illúzióvalóságában). Putnam 
argumentációja arra épül, hogy az „Agy vagyok egy tartályban” kijelentés akkor is 
hamis, ha egy tartályba zárt agy (egy tartálylakó) gondolja el. Viszont a Putnam–
Dennett hipotézisben a kijelentés igaz. Azt hiszem, Putnam érve ezen a ponton egy-
értelműen elbukik,1 ugyanakkor az is meggyőződésem, és ez fontos, hogy a cáfolat a 
tartályhipotézis vonatkozásában éppen annyira (és éppen úgy, ugyanazon okokból) 
célt téveszt, mint Putnam argumentációja. Hiszen látjuk, hogy a Putnam–Dennett hipo-
tézisben Dennett tartályba zárt agy a tartályvilág valóságán belül; ezzel azonban nem 
mondunk semmit arról, hogy Dennett tartálylakó az illúzióvalóságon kívül.

Kérdés, hogy a Putnam–Dennett hipotézis milyen viszonyban áll Putnam eredeti tar-
tályhipotézisével. Amennyire látom, az előbbi nem több, mint az utóbbi egy speciális 
alesete. A Putnam–Dennett hipotézis lényegét tekintve nem különbözik a tartályhipo-
tézistől, mindössze „van benne egy plusz csavar”. Az, hogy Dennettel a tartályvilágban 
miféle kalandok esnek meg, hogy illúzió-agyát eltávolítják-e illúzió-koponyájából vagy 
sem, egyáltalán nem befolyásolja az eredeti hipotézist, miszerint Dennett tartálylakó 
a putnami értelemben. Ezért úgy gondolom, abból, hogy Putnam érvelése elbukik a 
Putnam–Dennett hipotézisben, következik, hogy elbukik a tartályhipotézisben is. De 
ha nem akarjuk elfogadni ezt a következtetést, annyi biztos, hogy Putnam argumen-
tációjának annál is korlátozottabbak a lehetőségei, mint eddig gondoltuk. Csak akkor 
érvényes ugyanis, ha a tartályba zárt agy természetes úton fejlődött ki (nem mester-
ségesen került a tartályba), és ha saját illúzióvilágában az illúzió-agya nincsen illú-
zió-tartályban. Egy tartálylakó máskülönben igenis elgondolhatja úgy az „Agy vagyok 
egy tartályban” kijelentést, hogy az igaz legyen; ehhez mindössze annyi kell, hogy az 
adott tartálylakó a Dennettéhez hasonló kalandokon menjen keresztül. Elismerem, ez 
a korlátozott erejű cáfolat meglehetősen kontraintuitív. De pontosan ugyanannyira és 
ugyanolyan módon kontraintuitív, mint Putnam eredeti érve.

Van viszont a Putnam–Dennett hipotézisnek egy nagyon komoly hozadéka. Ebben 
a szituációban kijelenthetjük, hogy „Dennett agy egy tartályban, és agy egy tartály-
ban”. Figyelemre méltó, hogy ez utóbbi kijelentés teljesen értelmes, és cseppet sem 
redundáns. Persze, hogy nem az, hiszen Dennett egyrészt tartályba zárt agy, tartály-
lakó a valóságban, és különleges kalandjának köszönhetően a tartályvilág illúziói közt 
is tartályba zárt agy. Abból, hogy a fenti kijelentés nem redundáns, arra következtet-
hetünk, hogy a Putnam–Dennett hipotézisben a „Dennett agy egy tartályban” mondat 
két különböző jelentéssel szerepel.

Ezt a hipotézist is megfogalmazhatjuk dilemmaként. Tegyük fel, hogy Dennett (aki-
ről most fogadjuk el, hogy nem tartálylakó) tanulmányában leírt kalandjai után vissza-
tér az egyetemre, és Putnam Agyak a tartályban cikkéről tart előadást. A jelek szerint 
Dennett egyáltalán nem csinál titkot abból, hogy az agya nem található a koponyájá-

1 Legalábbis az érv általam vázolt formájában. Az egyéb lehetséges változatokat a Putnam–Dennett hipotézis 
nem érinti. Ezeket illetően lásd BrueCkner 2004. Brueckner az érv általam kritizált variánsát diszjunktív argu-
mentum néven tárgyalja.
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ban, ezért könnyen elhangozhat az óráján valami ilyesféle mondat: „Mint tudják, ked-
ves hallgatóim, én agy vagyok egy tartályban, és mivel Putnam érve engem egyálta-
lán nem győz meg, ezért mindemellett azt is elképzelhetőnek tartom, hogy agy vagyok 
egy tartályban”. Figyelemre méltó, hogy ez a mondat teljesen értelmes, és cseppet 
sem redundáns. Ebből arra következtethetünk, hogy a Putnam–Dennett dilemmában 
az „Agy vagyok egy tartályban” kijelentés két különböző jelentéssel szerepel.

A Putnam–Dennett hipotézisben az „Agy vagyok egy tartályban” mondat két eddigi 
lehetséges értelmezését ezért ki kell egészítenünk egy harmadikkal (ebben a hipoté-
zisben Dennett a beszélő, ő az „én”):

(1) „Agy vagyok egy tartályban.”
(2) Agy vagyok egy tartályban.
(3) <Agy vagyok egy tartályban.>
(4) [Agy vagyok egy tartályban.]

Tehát (1) az értelmezendő kijelentés. (2) a hétköznapi interpretáció abban az eset-
ben, amelyben Dennett nem tartálylakó, hanem hús-vér ember, és igaz, mivel Dennett 
agyát áthelyezték a koponyájából egy tartályba. (3) a hétköznapi interpretáció abban 
az esetben, amelyben Dennett tartálylakó, és igaz, mivel a tartályvilág illúzió-valósá-
gában Dennett agyát áthelyezték a koponyájából egy tartályba. (4) a nem-hétköznapi 
interpretáció, mely azt írja le, hogy Dennett tartálylakó, vagyis természetes úton kifej-
lődött tartályban lebegő agy, melyet idegvégződéseinek ingerlésével gépek tévesz-
tenek meg. Dennett mondhatja, hogy „(2) és (4)” abban az esetben, ha nem tartály-
lakó, mely konjunkció ekkor hamis, mivel második tagja hamis, hiszen Dennett nem 
tartálylakó. És mondhatja, hogy „(3) és (4)” akkor, ha tartálylakó, ekkor a konjunkció 
igaz, mert mindkét tagja igaz.

Putnam „agyak a tartályban” argumentációja ezért csúszik félre, ezért téveszt célt. 
Mikor ugyanis elemzi a tartálydilemmát, (1)-nek csak a hétköznapi jelentéseit, (2)-t és 
(3)-at veszi figyelembe, (4)-et nem. A Putnam–Dennett hipotézisben viszont már vilá-
gosan látszik, hogy nem a hétköznapi interpretációk a lényegesek a tartálydilemma 
szempontjából. Akár tartálylakók vagyunk, akár nem, a saját, észlelt valóságunkban 
bármikor előfordulhat, hogy valami fura kísérlet során eltávolítják az agyunkat a kopo-
nyánkból, és egy tartályba helyezik. A tartályhipotézis és -dilemma azonban ponto-
san azt a lehetőséget vetik fel, hogy mindez puszta illúzió, mert valójában tartálylakók 
vagyunk, tartályokba zárt agyak. A tartálydilemma vonatkozásában releváns interp-
retáció ezért nem (2) vagy (3), hanem (4). Annak igazsága pedig, nagyon úgy tűnik a 
Putnam–Dennett hipotézisből, teljesen független (2) és (3) igazságától. Ha úgy tetszik, 
a Putnam–Dennett kombinált hipotézisben (2) és (3) felelnek meg a dennetti kompo-
nensnek (a hétköznapi interpretációknak), (4) pedig a putnami komponensnek (a nem-
hétköznapi interpretációnak).

Miféle kijelentés (4)? És mifélék a benne található szavak, például az [agy] és a [tar
tály]? Korábban beszéltem a nyelvi munkamegosztásról, és azt mondtam, hogy az 
agy és a tartály szavak jelentésének meghatározásáért bizonyos szakértők felelősek, 
az agysebészek és a fazekasok (a tartályvilágban az <agy> és a <tartály> szavak 
jelentését tartálylakó-agysebészek és tartálylakó-fazekasok rögzítik). Mi a helyzet az 
[agy] és a [tartály] szavakkal? Mindenek előtt, mi a tartályhipotézis? Hát gondolatkí-
sérlet. Filozófiai gondolatkísérlet. Melyet filozófusok találnak ki és vitatnak meg. Való-
színűleg, ha megvizsgálnánk a teljes elérhető, a homo sapiens faj által valaha létreho-
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zott szövegkorpuszt, az „Agy vagyok egy tartályban” mondatot aligha találnánk meg 
máshol, mint filozófiai művekben. A tartályhipotézist filozófusok hozzák létre, ahogy a 
hipotézis vonatkozásában kulcsfontosságú szavak jelentéseit is ők határozzák meg. 
Ha igazam van abban, hogy a tartálydilemma kontextusában (1) releváns értelmezé-
se (4), mely annak egy nem-hétköznapi interpretációja, akkor elfogadhatjuk, hogy a 
filozófusok azok a szakértők, akik az [agy] és a [tartály] szavak jelentésének rögzíté-
séért felelősek (ahogy az agysebészek és a fazekasok határozzák meg az agy és a 
tartály szavak jelentését). Egyébként érdekes megfigyelni, ahogy a filozófiai művek-
ben ezek a jelentés-meghatározások vagy -újrameghatározások zajlanak. A beve-
zető részben említettem, hogy a szkeptikus gondolatkísérletek miféle gazdagságban 
tenyésznek a szakirodalomban. Különös, hogy minden egyes ilyen műben (legyen szó 
akár csak szekunder szövegekről, vagy a szekunder szövegek szekunder szövegeire 
adott válaszokról) hosszas, bekezdéseket, sőt, oldalakat megtöltő felvezetések talál-
hatóak, melyekben a szerző leírja a gondolatkísérletet, mielőtt elemzéséhez hozzá-
kezdene. Szinte kivétel nélkül minden műben, újra és újra. Így tesz egyébként maga 
Putnam, és ezzel kezdtem ezt a dolgozatot én is. Miért nem elég csak annyit mondani 
egy tanulmány elején, „Lehetséges, hogy tartályokba zárt agyak vagyunk”, és nekilát-
ni az érdemi munkának? Mire föl ez a sok körülményeskedés? Ezekre azért van szük-
ség, mert ezekben a szövegrészekben határozzák meg a szerzők a kulcsfontosságú 
kifejezések (például az agy és a tartály) jelentéseit, filozófiai értelmezéseit. (4) ezek 
szerint egy filozófiai mondat, a benne szereplő szavak filozófiai szavak, és a szakér-
tők, akik felelősek ezen szavak jelentésének meghatározásáért, azok a filozófusok.

Még egy fontos megjegyzés (4)-el kapcsolatban. Ezt az interpretációt azonosíthatjuk 
egy, az „agyak a tartályban” szcenáriót kívülről szemlélő és leíró megfigyelő értelme-
zésével, aki átlátja az egész helyzetet, és tisztában van vele, hogy Dennett tartályba 
zárt agy a putnami értelemben (vagyis tartálylakó). Ez a megfigyelő kívül helyezke-
dik el a rendszeren, a tartálylakók nincsenek vele oksági kapcsolatban, és képtele-
nek megismerni őt. Vagyis a tartályhipotézis szempontjából ez a megfigyelő metafizi-
kai státussal rendelkezik. (Vö. forrai 1997, 740–743.) Viszont ezt az interpretációt a 
Putnam–Dennett hipotézisen belülről kell megfogalmazni, különben nem tudunk szá-
mot adni arról, hogy Dennett miként állíthatja redundancia nélkül, hogy ő „Agy egy tar-
tályban, és agy egy tartályban”. Tehát a metafizikai interpretáció kiküszöbölhetetlen a 
tartályhipotézisből. Mint említettem, Putnam eredeti argumentációja a metafizikai rea-
lizmus értelmetlenségét hivatott bizonyítani; a Putnam–Dennett hipotézis ugyanakkor 
megmutatja, hogy a metafizikai realizmus megkerülhetetlenül jelen van a gondolatkí-
sérletben (legalább korlátozott módon, erre a következő részben bővebben kitérek).

Namármost, felmerül a kérdés, hogy (4)-et ketté kell-e szedni annak függvényében, 
hogy tartálynyelven hangzik-e el vagy sem, vagyis, hogy a mondatot elgondoló filo-
zófusok tartálylakó-filozófusok-e vagy hús-vér filozófusok. Véleményem szerint nem 
kell, mert (4), illetve a benne található szavak jelentései meghatározhatóak bármelyik 
nyelvből kiindulva; úgy is felfoghatjuk, hogy (4) egy filozófusnyelvi kijelentés, mely egy-
aránt generálható a tartálynyelvből és a nem-tartálynyelvből kiindulva. Ahhoz, hogy ezt 
megmutassam, szemügyre kell vennem, hogy a filozófusok hogyan rögzítik a [tartály] 
és az [agy] szavak jelentéseit, illetve, hogy pontosabban micsodák is ezek a jelenté-
sek. Ez két úton lehetséges.
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FIKTÍV AGYAK A KITALÁLT TARTÁLYBAN

Felfoghatjuk az „[Agy vagyok egy tartályban]” mondatot fiktív kijelentésként, vagy leg-
alábbis azok mintájára. A fikcionalizmus értelmében (kaLderon 2005, 1–3) a fiktív szö-
vegek (kifejezések) egy fikciós operátor hatókörében állnak, mely operátor felfüggesz-
ti az igazságra és a létezésre irányuló hagyományos elvárásainkat. Vagy más szóval, 
a fiktív kijelentések nem lehetnek igazak a hagyományos értelemben, és sohasem 
involválnak létezést. Például a „Sherlock Holmes a Baker Street 221B szám alatt lakik” 
mondat igaz Arthur Conan Doyle fikcióján belül; nem igaz viszont a hagyományos 
értelemben, a fikción kívül, olyan módon, ahogy mondjuk a „hó fehér” kijelentés igaz.  
És nem is involvál létezést, mivel tudjuk, hogy Sherlock Holmes kitalált karakter, ezért 
nem gondoljuk, hogy létezne a fikción kívül; azon belül viszont nem kételkedünk lété-
ben és a róla szóló kijelentések igazságában. A fikciós operátor azt is lehetővé teszi, 
hogy a fikción kívül igaz kijelentéseket tegyünk a fikcióról, melyek a fikcióra vonatkoz-
va lehetnek igazak. Például a „Sherlock Holmes a Baker Street 221B szám alatt lakik” 
kijelentés igaz, a szó hagyományos és legszorosabb értelmében, viszont kizárólag a 
Holmes-fikcióra vonatkoztatva. Ugyanígy hamis a „Sherlock Holmes a Dorset Street 
221B szám alatt lakik” kijelentés.

Ilyen módon az „agyak a tartályban” gondolatkísérletet kezelhetjük a fiktív szövegek 
mintájára, a benne szereplő kifejezéseket tekinthetjük fiktív kifejezéseknek. Így magya-
rázatot kaphatunk arra, hogyan különbözhet (4) (2)-től és (3)-tól, melyeket hétköznapi 
interpretációknak neveztem. (2) és (3) adják meg azokat a jelentéseket, melyekkel a 
hétköznapokban használjuk az „Agy vagyok egy tartályban” mondatot, illetve a ben-
ne szereplő kifejezéseket, melyek jelentésének meghatározásáért a fazekasok és 
az agysebészek felelősek (a tartályvilágban tartálylakó-agysebészek és tartálylakó-
fazekasok). Ezzel szemben (4) egy fikció módjára kezelendő gondolatkísérlet monda-
ta, melyet filozófusok alkottak meg és használnak, a hétköznapitól eltérő jelentéssel.

A fikcionalista megközelítés lehetővé teszi, hogy alkalmazzuk a metafizikai realizmus 
teljes eszköztárát anélkül, hogy ontológiailag elköteleződnénk az elmélet által posztulált 
metafizikai entitások léte mellett. Tehetjük ezt úgy, ahogy a modális fikcionalista fel-
használja a modális realizmus eszköztárát anélkül, hogy elköteleződne a lehetséges 
világok léte mellett. (roSen 1990, 330–332.) A modális fikcionalista azt szeretné, ha 
intuícióinknak megfelelő igazságértékeket társíthatnánk modális kijelentéseinkhez, és 
úgy gondolja, hogy a modális realizmus erre tökéletesen alkalmas. Nem akar azonban 
elköteleződni a realizmus ontológiája mellett. Ezért a realizmust afféle fikcióként fog-
ja fel, és azt mondja, hogy egy modális kijelentés igaz akkor, ha a modális realizmus 
„fikciója” szerint igaz. (Tőzsér 2009, 175–180.)

Ugyanezt megtehetjük a metafizikai realizmussal kapcsolatban is. A metafizikai 
fikcionalista mondhatja, hogy elfogadja a metafizikai realizmust afféle fikcióként, a 
metafizikai kijelentéseket pedig igaznak tekinti akkor, ha a metafizikai realizmus sze-
rint igazak.

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy az imént vázolt megközelítés intuícióinkkal ellenkező 
igazságértékeket ad a tartálylakókkal és az „Agy vagyok egy tartályban” kijelentéssel 
kapcsolatban. Hiszen a tartályhipotézisben (mely egy metafizikai realista gondolatkí-
sérlet) az „Agy vagyok egy tartályban” kijelentés igaz. Vagyis a kijelentés a fikcionalista 
szerint is igaz lenne. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy a szkeptikus szerint 
a problémát nem a tartályhipotézis, hanem a tartálydilemma jelenti. A tartályhipotézis 
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mindössze arra mutat rá, hogy elképzelhetünk egy olyan világot, melyben tartályokba 
zárt agyak élnek, amik egy illúzió-valóság rabjai. Ezzel nincs is semmi gond. A problémát 
a dilemma okozza, mely szerint mi magunk nem tudhatjuk, hogy nem vagyunk-e tartá-
lyokba zárt agyak. A tartálydilemma ezek szerint nem azt állítja, hogy „Agyak vagyunk 
egy tartályban”, csupán azt, hogy „Nem tudhatjuk, nem vagyunk-e agyak egy tartály-
ban”. A fikcionalista szerint ez a kijelentés lesz igaz, ami, azt hiszem, egybevág legtöb-
bünk intuíciójával.

Mindezek fényében úgy gondolom, a metafizikai fikcionalizmus jó út lehet arra, hogy 
magyarázatot nyújtsunk a tartálydilemmában meglévő, véleményem szerint kiküszöböl-
hetetlen metafizikai komponens működésére anélkül, hogy elköteleznénk magunkat 
a metafizikai realizmus ontológiája mellett. A továbbiakban bemutatok még egy meg-
oldási lehetőséget.

AGYAK ÉS SZAVAK, REFERENCIA ÉS OKSÁG

Az Agyak a tartályban cikkben Putnam a referencia oksági elméletét hangsúlyozza, 
mint egy név referenciája rögzítésének és a referens megállapításának módját. Máshol, 
például a The meaning of „meaning”-ben viszont azt mondja (putnam 1975, 246), hogy 
az oksági lánc csak egy speciális módja annak, ahogy a nevek referenciáját közössé-
gileg meghatározzuk. De még ha megmaradunk a referencia oksági-történeti elméle-
ténél, akkor is van egy tényező, amelyet Putnam nem vesz figyelembe (legalábbis az 
Agyak a tartályban tanulmányban, de például a The meaning of „meaning”-ben igen). 
Úgy gondolom, ezt a tényezőt számításba véve és az „agyak a tartályban” argumentá-
cióba beépítve olyan eredményre juthatunk, mely kielégíti az imént említett intuíciómat.

Putnam szerint (legalábbis a tartálydilemmával foglakozó cikkében leírt nézetei sze-
rint) a referencia meghatározása egy oksági láncon keresztül történik (hogy milyen 
más módon történhet a szemantikai externalizmus értelmében, azzal most ne foglal-
kozzunk; a nyelvi munkamegosztásról fentebb részletesebben beszéltem). Vagyis én 
például azért vagyok képes referálni Winston Churchillre, azért vagyok képes hasz-
nálni a Churchill nevet, mert áttételesen oksági kapcsolatban állok Churchillel, a tény-
legesen létezett személlyel, és a névhez egy oksági láncon keresztül jutottam hozzá. 
Az én névhasználatom ugyanis egy másik nyelvhasználóén alapul. Churchill eseté-
ben ez lehet mondjuk a történelemtanárom, aki annak idején beszélt róla (sőt, annyira 
lelkiismeretes volt, hogy a név sikeres átadásáról feleltetéssel is megbizonyosodott).  
A történelemtanárom pedig szintén másvalakitől jutott hozzá a Churchill névhez, más-
valakitől hallott Churchillről, esetleg a saját történelemtanárától. A név nyelvhaszná-
lóról nyelvhasználóra történő átadását ilyen módon követhetjük egy oksági-történeti 
lánc mentén visszafelé haladva az időben, egészen addig, míg el nem jutunk magá-
hoz Churchillhez. Vagyis pontosabban a Churchill név első használatához, mikor vala-
ki (feltehetően az édesanyja) elkeresztelte Churchillt Churchillnek egy névadási aktus 
során, rámutatva a csecsemőre. Így az oksági-történeti lánc elvezet a névadási aktu-
sig, mely közvetlen oksági kapcsolatban áll a megnevezett dologgal, ezért végső soron 
bármely névhasználat oksági kapcsolatban kell, hogy legyen a megnevezett dologgal 
magával. Ez az elképzelés tulajdonnevekre és fajtanevekre egyformán alkalmazható.

A referencia oksági elméletének másik nagy úttörője Putnam mellett Saul Kripke volt 
(Putnam és Kripke egymástól függetlenül jutottak nagyon hasonló következtetések-
re). Kripke Megnevezés és szükségszerűség (kripke 2007) című előadássorozatában 



135

VILÁGOSSÁG 2013 ősz Analitikus f ilozófia

az akkoriban domináns leíróelmélet ellen érvelt. A leíróelmélet értelmében a nevek 
(tulajdonnevek, fajtanevek, anyagnevek stb.) jelentései azonosak határozott leírások-
kal, erősebben fogalmazva azokkal szinonimak, és alkalmasak a jelölet megadására.  
A russelli változat (ruSSeLL 1985, 143–150) szerint (a fregei némileg eltér ettől, de ez 
most mellékes) a nevek határozott leírásokat álcáznak, vagyis például az Arisztotelész 
név mondjuk a „Nagy Sándor tanítója” leírást álcázza, lényegében nem több annak 
rövid változatánál; az Einstein név a „Relativitáselmélet kidolgozója” leírással szino-
nim; a Hajnalcsillag kifejezés „A reggeli égbolt legfényesebb csillaga” leírást rövidíti; 
és így tovább. Ez tehát ugyanaz a szemlélet, mely ellen Putnam más kiindulópontról 
ugyan, az Ikerföld gondolatkísérletet és a szemantikai externalizmust megfogalmazta. 
Kripke több ellenvetést felhozott a leíróelméletekkel szemben, egyebek közt az inga-
dozás és a hiányos ismeret problémáit, valamint a tévedés lehetőségét. (ZvoLenSZkY 
2007, 154–155.) Ezekkel a kifogásokkal sikeresen mutatott rá arra, hogy a nevekhez 
társított leírások nem lehetnek azokkal szinonimak, és nem alkalmasak a jelölet meg-
adására.2 Ebben tehát Putnammel egyetértenek. Vagyis Kripke és Putnam szerint a 
nevekhez társított leírások (és a leírások mentális megragadása során előálló elme-
állapotok) nem lehetnek azonosak a nevek jelentésével, és nem képesek a jelölet (a 
referencia, az extenzió) megadására. De mi a helyzet azzal a szituációval, amikor egy 
név referenciáját rögzítjük? Ebben a helyzetben játszhatnak szerepet leírások, azzal 
a feltétellel, hogy a referencia rögzítésére felhasznált leírás a név további használa-
ta során nem funkcionál a név jelentéseként. Ezt a lehetőséget elfogadja, bár némi-
leg ódzkodva, mind Kripke, mind Putnam, aki ebben a kérdésben szövegszerűen is 
hivatkozik Kripkére:

Szívből egyetértünk Kripkével, mikor így ír: „Tegyük fel, hogy egy név referenciá-
ját leírással rögzítjük. Ha esetleg ilyen módon járunk el, akkor sem tesszük a nevet a 
referencia rögzítését követően szinonimmá a leírással, hanem úgy használjuk, hogy 
mereven jelölje a megnevezett tárgyat még akkor is, ha olyan tényellentétes helyze-
tekről beszélünk, amelyekben a megnevezett dolog nem elégíti ki a kérdéses leírást. 
Nos, úgy gondolom, ez a helyzet a névadás ama eseteiben, mikor a referencia rögzíté-
se leírással történik. Ugyanakkor a kortárs szakemberek legtöbbjével ellentétben az a 
meggyőződésem, hogy a nevek referenciáját csak ritkán, vagy szinte sosem rögzítjük 
leírás felhasználásával.” (putnam 1975, 234. [A fordítás az enyém. – K. G.])

A referencia oksági elméletéből nem következik, hogy egy névhasználó szükség-
szerűen oksági kapcsolatban kellene, hogy álljon a név jelöletével. Az oksági-törté-
neti lánc nyelvhasználók közt mutatható ki, és azt magyarázza, hogy egy név hasz-
nálói hogyan jutnak hozzá az adott névhez. Az oksági láncot visszafelé követve ezért 
nem jutunk el szükségszerűen magához a név jelöletéhez, csupán ahhoz a névadá-
si aktushoz, melynek során a referencia rögzítve lett. Igaz lehet, hogy a megnevezés 
az esetek túlnyomó többségében közvetlenül, rámutatással történik, ahogy Putnam 
és Kripke gondolták; ebben az esetben a névadás egy oksági kapcsolat segítségével, 
azon keresztül zajlik. Előfordulhat azonban, hogy a név referenciáját a keresztelést 

2 Előfordulhat ugyanis, hogy különböző névhasználók különféle leírásokat társítanak egy névhez; de ez eset-
ben melyik volna a név jelentése? Sőt, bizonyos esetekben egy név kompetens használói egyáltalán nem ren-
delkeznek olyan információkkal a jelöletről, mely alkalmas lenne annak egyértelmű azonosítására (például 
sokak számára Arisztotelész egyszerűen egy híres görög filozófus). Az is gyakran megtörténik, hogy egy név 
használója olyan leírást társít hozzá, mely nem igaz a jelöletre (egyesek hihetik azt például, hogy Arisztote-
lész Szókratész tanítványa volt).
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végrehajtó személy leírások segítségével rögzíti, ilyenkor nincsen oksági kapcsolat. Az 
oksági elmélet későbbi képviselői sokat foglalkoztak ezzel a lehetőséggel, különösen 
az üres (fiktív) nevekkel kapcsolatban. Sainsbury például felhívja a figyelmet arra, hogy 
üres (referens nélküli) nevek keletkezhetnek akkor, ha a keresztelést végző személy 
leírásokkal rögzíti a név referenciáját, és nincsen olyan dolog a világban, amely kielé-
gítené a leírást. (SainSBurY 2005,110–111.) Előfordul azonban, hogy van olyan dolog, 
mely kielégíti a leírást. Ilyenkor a névadási aktus teljes mértékben sikeres, a referencia 
rögzül, anélkül, hogy a keresztelést végző személy oksági kapcsolatban állna a meg-
nevezett dologgal. Sainsbury nyomán azt mondhatjuk, hogy egy kifejezés használói 
elől az oksági lánc elején található névadási aktus „eltakarja” a kifejezés referensét. 
(SainSBurY 2005, 112–113.) Vagyis a nyelvhasználói közösségben a név egy oksági-
történeti lánc mentén kerül átadásra a bevezető használatot, a keresztelést követően. 
Az első névhasználó (a keresztelő személy) azonban nem feltétlenül áll oksági kap-
csolatban a megnevezett dologgal, mivel a megnevezés történhet leírások segítségé-
vel, még ha nem is ez a mechanizmus a gyakoribb. Mint említettem, Putnam és Kripke 
nem támogatták a referencia leírásokkal való rögzítésének módját, viszont egyértel-
műen nyitva hagyták ezt a lehetőséget.

A referencia leírásokkal történő rögzítése meglehetősen bevett gyakorlat a modern 
anyagtudományokban, például. Ezekben a tudományokban ugyanis gyakran alkotnak 
olyan elméleteket, melyek megjósolják egy újfajta anyag vagy anyagrészecske létét a 
tulajdonságaival együtt. A tudósok ezt követően megpróbálják előállítani vagy meg-
találni azt az anyagot, melyet az új elmélet megjósolt, így támasztva alá az elméletet. 
Ez történt akkor, mikor Mengyelejev a frissen kidolgozott periódusos rendszer alap-
ján megjósolta a gallium létét, egy olyan elemét, melyet addig nem ismert senki. Men-
gyelejev a periódusos táblázat alapján leírta a gallium legfontosabb tulajdonságait, és 
leírásokkal rögzítette a gallium név referenciáját. Galliumot aztán csak évekkel később 
sikerült előállítania Paul Émile Lecoq de Boisbaudrannak. Hasonló volt a helyzet az 
antianyaggal és részecskéivel, például a pozitronnal (a pozitív elektronnal) kapcsolat-
ban. A kvarkok (melyek az anyag eddig ismert legkisebb építőelemei) létezését Gell-
Mann és Zweig évekkel az előtt megjósolták, hogy sikerült volna kvarkokat kísérleti 
körülmények közt létrehozni. Ezekben az esetekben egy leírásokkal történő, amolyan 
előzetes névadást érhetünk tetten, melyet aztán az adott referens felfedezése után 
egy oksági, megerősítő referencia-rögzítés is követett (mikor mondjuk Émile Lecoq azt 
kiáltotta a gallium felfedezését követően az anyagmintára mutatva: „Sikerült végre, ez 
a gallium”). Abból azonban, hogy efféle megerősítő névadások le szoktak zajlani, még 
nem következik, hogy az eredeti, leírásokkal történt névadások elégtelenek lennének. 
A gallium szó már az előtt is a galliumra referált, hogy Lecoq felfedezte volna az anya-
got, mivel Mengyelejev sikeresen rögzítette a név referenciáját (a felhasznált leírások 
illettek a galliumra, és csak a galliumra). Amennyiben ezt nem fogadjuk el, akkor nem 
mondhatjuk, hogy Boisbaudran a galliumot fedezte fel; legfeljebb olyasmit mondha-
tunk, hogy felfedezett valamit, ami nagyon hasonlított a Mengyelejev által elkeresztelt 
hipotetikus anyagra, és ugyanazt a nevet adta a felfedezett anyagnak, mint Mengye-
lejev a periódusos rendszer segítségével leírtnak. Ez a következmény vállalható, de 
azt hiszem, erősen ellenkezik a tudományos felfedezések természetéről alkotott intu-
íciónkkal. Még egy példa a leírásokkal történő referencia-rögzítésre, mely jobb párhu-
zamot kínál a tartályhipotézissel. Napjaink részecskefizikájában van egy húrelmélet 
nevű teória, mely szerint az anyag legkisebb építőelemei az úgynevezett húrok. Az a 
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helyzet, hogy húrokat eddig senkinek nem sikerült kimutatni, és nagyon valószínű, hogy 
ez jó ideig így is fog maradni, mivel az elmélet teszteléséhez szükséges berendezé-
sek előállítása rendkívül drága lenne. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a részecske-
fizikusok ne tudnák rögzíteni a húr szó referenciáját, és nem jelenti azt sem, hogy az 
„A húrok az anyag legkisebb építőelemei” kijelentés ne lehetne igaz. Lehet igaz, még 
abban az esetben is, ha soha senkinek nem sikerül igazolni, mert mondjuk holnaptól 
az egész világon beszüntetnek minden részecskefizikai kutatást. Hadd idézzem ismét 
Putnamet: „Bármiféle ésszerű nézet szerint bizonyosan kell, hogy legyenek olyan dol-
gok, melyek igazak, mégsem igazolhatóak sohasem. Például tegyük fel, végtelenül 
sok kettős csillag található az univerzumban. Képesnek kell vajon lennünk igazolni ezt, 
akár elméletben?” (putnam 1975, 238. [A fordítás az enyém. – K. G.])

Korábban azt mondtam, hogy az „Agy vagyok egy tartályban” kijelentésnek van egy 
harmadik, nem-hétköznapi jelentése, mely jelentés megléte a Putnam–Dennett hipo-
tézisben világosan elkülöníthető a hétköznapi interpretációktól:

(1) „Agy vagyok egy tartályban.”
(2) Agy vagyok egy tartályban.
(3) <Agy vagyok egy tartályban.>
(4) [Agy vagyok egy tartályban.]

Amellett érveltem, hogy ezt a harmadik értelmezést filozófiai értelmezésnek kell tekin-
tenünk, hogy a filozófiai diskurzusban ezt az interpretációt kell relevánsnak vennünk. 
Az imént leírtak alapján már arról is számot adhatunk, hogy miféle mondat (4), és 
hogyan jön létre a benne szereplő kifejezések jelentése. Ha kihasználjuk azt a kiska-
put, melyet Putnam és Kripke nyitva hagytak, és feltételezzük, hogy egy név referen-
ciáját oksági kapcsolat nélkül, leírásokkal is rögzíthetjük, akkor magyarázatot adha-
tunk (4) meglétére és a gondolatkísérletben betöltött szerepére. E magyarázat szerint 
az [agy] szó egy filozófusnyelvi kifejezés, melynek referenciáját mindenféle leírásokkal 
rögzítjük úgy, hogy az szinonim legyen az általam eddig használt tartálylakó kifejezés-
sel. A [tartály] pedig szintén filozófusnyelvi kifejezés, mely azt a dolgot jelöli, melyben 
az [agy]-ak élnek. Előfordulhat, hogy a [tartály] és az [agy] nevek üresek, nem jelöl-
nek semmit sem. Ez a helyzet áll elő akkor, ha nincsen semmi, amire a referenciák 
rögzítésekor felhasznált leírások illenének, vagyis nem vagyunk tartálylakók. Ebben 
az esetben (4) hamis, már csak azért is, mert üres neveket tartalmaz. Viszont ha tar-
tálylakók vagyunk (más szóval a tartályhipotézis a mi helyzetünket írja le), akkor a fel-
használt leírások illenek a világ bizonyos dolgaira, a referenciák rögzülnek. Ebben a 
szituációban (4) igaz. Ezek szerint e kifejezéseket pontosan úgy kell kezelnünk, mint a 
húrelmélet húr szavát. A felszínen az is hétköznapi névnek tűnik, valójában azonban 
egy részecskefizikai kifejezés, melynek referenciáját részecskefizikusok rögzítik leírá-
sokkal, és amelynek jelentését részecskefizikusok határozzák meg a nyelvi munka-
megosztás értelmében. Az „A húrok az anyag legkisebb építőelemei” kijelentés igaz 
akkor és csak akkor, ha valóban a húrok az anyag legkisebb építőelemei. Ugyanígy 
az „Agy vagyok egy tartályban” kijelentés igaz akkor és csak akkor, ha valóban agy 
vagyok egy tartályban (a szavak filozófiai értelmében, nem a hétköznapiban, ahogy a 
részecskefizikusok szájából a húr sem azt a fajta dolgot jelenti, amit mondjuk gitáro-
kon találunk meg).

Ezzel a megoldással már képesek vagyunk a tartálydilemmának és a Putnam–
Dennett hipotézisnek olyan elemzését adni, mely szinkronban van intuícióinkkal. Tehát 
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Putnamnek igaza van abban, hogy a hétköznapi értelemben az „Agy vagyok egy tar-
tályban” kijelentés mindig hamis (a Putnam–Dennett hipotézis bonyolítja a dolgokat, 
de ezt most tegyük félre). Ez azonban nem jelenti, hogy a tartálydilemma értelmetlen 
volna, mivel amikor a dilemmát felvetjük, akkor egyáltalán nem a hétköznapi jelenté-
sükkel használjuk az agy és a tartály szavakat. A filozófusnyelvi [agy] és [tartály] nevek 
referenciáit leírásokkal, oksági kapcsolat nélkül rögzítjük, ezért (4) lehet igaz akkor 
is, ha a hétköznapi értelemben nem vagyunk tartályokba zárt agyak (mert például a 
számítógépünk előtt ülünk az illúzióvilágban). Ha Dennett tartálylakó, akkor minden 
további nélkül mondhatja, hogy „(3) és (4)”, mely konjunkció az ő szájából egyáltalán 
nem redundáns, és a szó legszorosabb értelmében igaz, feltéve, hogy agyát a kor-
mány emberei valóban eltávolították a koponyájából, de mindez csupán a tartályvilág 
illúzióvalóságában történt meg.

Azt hiszem, érdemes még néhány szót ejteni arról, hogy miféle leírásokkal rögzít-
jük az [agy] és a [tartály] szavak referenciáit. Putnam és Kripke leginkább amiatt ide-
genkedtek a referencia leírásokkal való rögzítésének koncepciójától, mert az tulajdon-
ságokat involvál (a gallium esetén például a színét, az olvadáspontját, a rendszámát, 
ilyesmiket). Úgy gondolom, a tartálydilemma, és a dilemma leírásában releváns kife-
jezések meghatározása ugyanakkor főként negatívumokkal zajlik, tulajdonságokat 
alig felhasználva. Tanulmányom elején azt mondtam, hogy a tartályhipotézis egyike a 
szkeptikus hipotézisek sokaságának, melyek lényegüket tekintve variációk egy témá-
ra. Mikor a tartálydilemmát felvetjük, akkor valami olyasmit akarunk mondani, hogy az 
általunk érzékelt valóság lehet puszta illúzió. Hogy mi valójában gondolkodó, észlelő 
valamik volnánk, melyeket [agy]-aknak nevezünk; hogy eme valódi énünk valami tőlünk 
különböző dologba van bezárva ([tartály]-ba); és vannak megint más, tőlünk külön-
böző értelmes, de legalábbis valamilyen módon racionális entitások, melyek megté-
vesztenek bennünket (ezek lennének a [gép]-ek). Igazából tulajdonságokra alig hivat-
kozunk, annál inkább hiányukra.

Mindenesetre a tulajdonságok és leírások felhasználása a referencia rögzítésében 
nem mond ellent az oksági elméletnek, mind Putnam, mind Kripke nyitva hagyták ezt 
a lehetőséget. Ahogy a filozófiai interpretáció feltételezése az „Agy vagyok egy tartály-
ban” mondatnál sem mond ellent a szemantikai externalizmusnak és a nyelvi munka-
megosztás elméletének; a filozófusok pontosan olyan szakértők, akár a fazekasok, az 
agysebészek, a részecskefizikusok; bizonyos kifejezések referenciáit ők rögzítik, és ők 
határozzák meg jelentéseiket, ahogy egyéb szakértők más kifejezésekéit.

Így már azt is látjuk, hogyan egyeztethető össze a metafizikai realizmus Putnam 
argumentációjával, vagyis, hogy Putnam argumentációja miért nem alkalmas a meta-
fizikai realizmus cáfolására. Putnam szerint a metafizikai realizmus értelmetlen, mert 
a metafizikai létezőkről (például a tartályhipotézisben szereplő [agy]-akról és [tartály]-
okról) nem lehetünk képesek beszélni, mivel oksági kapcsolat híján e kifejezések refe-
renciáját nem tudjuk rögzíteni. Azonban ha elfogadjuk, hogy a nyelvi kifejezések refe-
renciáját oksági kapcsolat nélkül, leírásokkal is rögzíthetjük, akkor számot adhatunk 
arról, hogy miképpen beszélhetünk metafizikai létezőkről, illetve, hogy az ilyenekről 
tett állításaink miként lehetnek igazak.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Végezetül röviden áttekintem, hová jutottunk. Dolgozatom elején felvázoltam Putnam 
„agyak a tartályban” gondolatkísérletét és szemantikai externalizmusát. Amellett érvel-
tem, hogy mikor Putnam a szemantikai externalizmus és az oksági referenciaelmélet 
keretében elemzi az „Agy vagyok egy tartályban” mondatot, akkor annak csak a hét-
köznapi értelmezéseit veszi figyelembe, és nem veszi számításba, hogy a filozófusok 
(ő maga is) ettől eltérő jelentéssel használják ezt a kijelentést és a benne található sza-
vakat. A Putnam–Dennett hipotézis segítségével igyekeztem rámutatni, hogy az „Agy 
vagyok egy tartályban” mondat filozófiai kontextusban releváns interpretációja eltér a 
hétköznapi értelmezéstől. Ennek fel nem ismerése Putnam eredeti argumentációjá-
nak első hibája. A második, hogy érvelése során figyelmen kívül hagyja: egy név refe-
renciáját oksági kapcsolat nélkül is rögzíthetjük, leírásokkal (ezt más szövegekben 
egyébként elismeri). Úgy gondolom, pontosan ez történik az agy és a tartály szavak-
kal filozófiai kontextusban; a filozófusok, mint szakértők, új jelentéseket határoznak 
meg ezeknek a kifejezéseknek, ezzel gyakorlatilag új szavakat hoznak létre, melyek 
csupán alakra azonosak a hétköznapi agy és tartály szavakkal. Putnam argumentá-
ciója helytálló lehet annyiban, hogy az „Agy vagyok egy tartályban” mondat mindig 
hamis, a hétköznapi értelemben. Ettől függetlenül azonban lehetséges, hogy tartályok-
ba zárt agyak vagyunk, mivel a filozófiai gondolatkísérletben ezt a mondatot filozófiai 
értelemben használjuk. Ebben az értelemben pedig más a jelentése, más elemeinek 
referenciája, ezért mások a kijelentés igazságfeltételei. Azt hiszem, ez a megoldás 
konzisztens a referencia oksági elméletével, mivel Putnam elismeri, hogy bizonyos, 
ritka esetekben előfordulhat, hogy leírások segítségével rögzítjük egy név referenciá-
ját. És konzisztens általában Putnam szemantikai externalizmusával, valamint a nyel-
vi munkamegosztás elméletével, mert épp arra épít, hogy a filozófusok, mint szakér-
tők, felelősek bizonyos kifejezések jelentéseinek meghatározásáért. Vagyis, amit az 
eddigiekben elmondtam, alkalmas lehet Putnam „agyak a tartályban” argumentáció-
jának cáfolására; ugyanakkor érv a szemantikai externalizmus mellett, mivel az álta-
lam felvetett megoldás képes a szemantikai externalizmus keretein belül úgy kezelni 
az „agyak a tartályban” gondolatkísérletet, hogy intuícióinknak megfelelő eredményt 
adjon. Egy mondatban összefoglalva: Putnam véleményem szerint téved, a tartálydi-
lemma szemantikai externalizmuson belüli elemzéséből nem következik a dilemma 
értelmetlensége, így az alapjául szolgáló metafizikai realizmus fenntarthatatlansá-
ga sem. Ez természetesen nem érv a realizmus mellett. Célom mindössze annyi volt, 
hogy bemutassak egy ellenérv elleni érvet.
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