Jelen tananyag a Szegedi
Tudományegyetemen készült az Európai
Unió támogatásával. Projekt azonosító:
EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Simon József
egyetemi docens
Filozófia Tanszék
Bölcsészettudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem

Metafizika

Tematika:
1. Az individuális dolog konstitúciója – Arisztotelész
1.1 lecke: Arisztotelész: a szubsztancia 1
1.2 lecke: Arisztotelész: a szubsztancia 2
2. Az individuális dolog konstitúciója – Leibniz
2.1 lecke: Leibniz: a szubsztanciális forma
2.2 lecke: Leibniz: a szubsztancia és a teljes fogalom
3. Az individuális dolog konstitúciója – modern megközelítések
3.1 lecke: A szubsztrátum-elmélet
3.2 lecke: A nyaláb-elmélet
3.3 lecke: A szubsztancia-elmélet 1
3.4 lecke: A szubsztancia-elmélet 2

4. Az individuáció princípiuma a skolasztikus filozófiában
4.1 lecke: Duns Scotus 1
4.2 lecke: Gent-i Henrik
4.3 lecke: Duns Scotus 2
5. Az abszolútum problémája a klasszikus görög filozófiában
5.1 lecke: Parmenidész
5.2 lecke: Platón és a Parmenidész-dialógus 1
5.3 lecke: Platón és a Parmenidész-dialógus 2
5.4 lecke: Arisztotelész: Metafizika Lambda
6. Az abszolútum problémája a hellénizmuskori görög filozófiában
6.1 lecke: Plótinosz: az első hiposztázis
6.2 lecke: Plótinosz: a második hiposztázis
6.3 lecke: Plótinosz: a harmadik hiposztázis
6.4 lecke: Dionüsziosz Areopagitész
Irodalom
Primér olvasmányok:
Arisztotelész: Katégóriák, in: Organon, ford. Rónafalvy Ödön és Szabó Miklós, Budapest,
Akadémiai, 1979, 13-65.
Arisztotelész: Metafizika Z, ford. Steiger Kornél, Gond 1992/1, 125-157.
Arisztotelész: Metafizika, ford. Halasy-Nagy József, Szeged, Lectum, 2002.
Leibniz: Metafizikai értekezés, ford. Endreffy Zoltán, in: Leibniz válogatott filozófiai írásai,
Budapest, Európa Kiadó, 1986, 7-56.
Parmenidész: Töredékek, in: Parmenidész – Empedoklész: Töredékek, ford. Steiger Kornél,
Budapest, Gondolat, 1985.
Platón: Parmenidész, ford. Bárány István, Budapest, Atlantisz 2017.
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről – válogatott írások, ford. Horváth Judit és
Perczel István, Bp. 1986, V. 1, 223-240 (A három eredendő valóságról)
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: A mennyei hierarchiáról, ford. Erdő Péter, in: Az isteni
és az emberi természetről, Bp. 1994, II. kötet, 213-258.

Magyar nyelvű másodlagos irodalom:
Bárány István: Utószó, in Platón: Parmenidész, ford. Bárány István, Budapest, Atlantisz, 2017,
105-145.
Bene László: Arisztotelész, in: Boros Gábor (szerk.): Filozófia – Akadémiai Kézikönyvek,
Budapest, Akadémiai, 2007, 100-137.
Bene László: Parmenidész, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor,
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 43-48.
Bene László: Plótinosz, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor, Budapest,
Akadémiai Kiadó, 2007, 211-228.
Bene László: Szókratész és Platón, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor,
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 65-99.
Boros Gábor: Leibniz, in: Uő. (szerk.): Filozófia – Akadémiai Kézikönyvek, Budapest,
Akadémiai, 2007, 722-730.
Mogyoródi Emese: Parmenidész és a semmi, in: Magyar Filozófiai Szemle 56 (2012) / 2, 9-24.
Simon József: Létre nyílt lehetőség - Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és
Duns Scotus filozófiájában, Budapest, l’Harmattan, 2012.
Steiger Kornél: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája, in: Parmenidész – Empedoklész:
Töredékek, ford. Steiger Kornél, Budapest, Gondolat, 1985, 75-161.
Tőzsér János: Metafizika, Budapest, Akadémiai, 2009.
Idegen nyelvű másodlagos irodalom:
Barnes, Jonathan: Metaphysics, in: Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge University
Press, 66-108.
Loux, Micheal J.: Metaphysics: a contemporary introduction, New York-London, Routledge,
3
2007.
Palmer, John: Parmenides, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition),
Edward
N.
Zalta (ed.),
URL
=
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/parmenides/>.
Silverman, Allan: Plato's Middle Period Metaphysics and Epistemology, The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/plato-metaphysics/>.
Vlastos, Gregory: Self-Predication and Self-Participation in Plato’s Later Period, in: Uő.:
Platonic Studies, Princeton University Press, 1973, 323-334.
Woolhouse, Roger: Descartes, Spinoza, Leibniz. The Concept of Substance in SeventeenthCentury Metaphysics, London, Routledge, 2002.

Jelen tananyag a Szegedi
Tudományegyetemen készült az Európai
Unió támogatásával. Projekt azonosító:
EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Simon József

Metafizika
1.1 lecke – 20 perc
Az individuális dolog konstitúciója – Arisztotelész 1
A szemelvények az alábbi fordításokból származnak:
Arisztotelész: Katégóriák, in: Organon, ford. Rónafalvy Ödön és Szabó
Miklós, Budapest, Akadémiai, 1979, 13-65.
Arisztotelész: Metafizika Z, ford. Steiger Kornél, Gond 1992/1, 125-157.
Arisztotelész: Metafizika, ford. Halasy-Nagy József, Szeged, Lectum, 2002.
Arisztotelész híres elmélete szerint az egyedi dolgok minden sajátossága 10 kategória alá
rendelődik. A kategóriák a dolgok legáltalánosabb sajátosságai, melyek – első megközelítésben
– már nem rendelhetőek egy általánosabb sajátosság-kategória alá. Jóllehet Arisztotelész
metafizikájában vannak olyan sajátosságok – mint pl. a létezés vagy a mozgás-változás –
melyek minden dolgot jellemeznek kategoriális szerkezetüktől függetlenül, a mozgás
sajátossága mégsem alkot egy szuperkategóriát a 10 kategória felett. Ennek megvan a maga
metafizikai magyarázata Arisztotelésznél, szempontunkból azonban nem fontos.
Katégóriák 4, 2b25-30
Kapcsolat nélkül mondott szavak mindegyike
vagy szubsztanciát jelöl, vagy mennyiséget,
vagy minőséget, vagy viszonyt, vagy helyet,
vagy időt, vagy helyzetet, vagy birtoklást […],
vagy cselekvést, vagy elszenvedést.

Jól kivehető, hogy ezen elmélet
kiindulópontja
nyelvi
jellegű,
a
kijelentések kontextusából kiragadott
„kapcsolat nélkül mondott szavak”-ból
indul ki. E végső predikátumok,
állítmányok a dolgokon reálisan fennálló
sajátosságokat jelölnek meg. A kategóriák végső predikátumok: egy piros rózsa színének
sajátossága a minőség strukturált kategóriája alá esik. Ez azt jelenti, hogy amikor a piros
rózsáról azt állítjuk, hogy piros, akkor azt is állítjuk, hogy bizonyos színnel rendelkezik, majd

végsősoron azt, hogy ilyen és ilyen minőséggel bír. E predikatív viszonyok egyben azt is
jelentik, hogy a piros rózsa valóban piros, színes és minősége van. A kategóriák felsorolása
igencsak ingadozó formát mutat Arisztotelész műveiben, a Katégóriák 4. fejezetén kívül csak
a Topica 103b23 helyen találjuk meg a teljes felsorolást. Annak ellenére, hogy a hiányos
felsorolásokért talán az antik gondolkodó műveinek meglehetősen hányatott
szöveghagyománya tehető felelőssé, világos, hogy már Arisztotelész is kiemelt jelentőséget
tulajdonított az első négy kategóriának: a szubsztanciának, a mennyiségnek, a minőségnek és a
viszonynak.
Metafizikai szempontból a szubsztancia Katégóriák 5, 2a11-13
kategóriája
a
legfontosabb.
Első Legfőképpen, elsősorban és leginkább azt
megközelítésben azt mondhatjuk, hogy nevezzük szubsztanciának, ami nem állítható
minden egyedi dolog szubsztancia. Egy egy bizonyos alanyról és nincs egy bizonyos
dolog akkor rendelkezhet a többi alanyban.
kategória alá tartozó sajátosságokkal, ha
az szubsztancia. Ennek híres, a teljes európai metafizikai tradíció során és mai metafizikai
diszkussziókban is folyton felbukkanó megfogalmazása szerint a szubsztancia az, amiről bármi
mást állítunk, és amit nem állítunk másról. A szubsztancia bármely más sajátosság meglétének
előfeltétele, és megfordítva: a szubsztanciaként létezés független bármely más sajátosság
meglététől. A metafizika mint a létezést a legáltalánosabb értelemben tematizáló tudomány
központi kérdése tehát a szubsztanciára vonatkozik.

Metafizika Z 1, 1028b2-4
Ezért van az, hogy a kérdés, melyet a régiek is,
meg a mostaniak is mindig föltesznek, s a
probléma, amelyet fölvetnek, t.i. hogy mi a
létező, az voltaképpen ezt jelenti: mi a
szubsztancia.

Arisztotelész
számára
a
teljes
preszókratikus
filozófia
arkhéproblémája, illetve ezzel együtt a platóni
metafizika kérdései is annak tisztázására
irányultak,
hogy
mit
nevezünk
szubsztanciának.

Ha a szubsztanciák Katégóriák 5, 2a11-13 hely alapján elsődleges létezők (lásd fent: nem
predikáljuk a szubsztanciát másról = a szubsztancia nem szorul semmi más létezésére), akkor
felmerül az a kérdés, hogy milyenek kell lenniük a szubsztanciáknak ahhoz, hogy ilyen
ontológiailag primér létezők legyenek? Mi minősít egy entitást primér létezőnek, miben áll ez
az elsődlegesség?
Arisztotelész többféle perspektívában is problémákat érzékel ezzel kapcsolatban.
1. Egyfelől világos, hogy bizonyos értelemben individuálisaknak kell lenniük a
szubsztanciáknak: a szubsztancia sokkal inkább egy partikuláris objektum, semmint egy
általános, „ilyen-és-ilyen” entitás.
2. Másfelől ugyanilyen evidens, hogy a szubsztanciákról lehetséges tudás, ami
Arisztotelész számára azt jelenti, hogy definiálhatóaknak kell lenniük. Képesnek kell
lennünk arra, hogy megmondjuk, mi egy szubsztancia: azonban úgy tűnik, hogy csak
általános dolgokról alkotható definíció.
Arisztotelész szubsztancia-koncepciójánk feszültsége tehát e példával szemléltethető:

1. A szubsztanciák individuálisak: Mozart szubsztancia, az ember nem.
2. A szubsztanciák definiálhatóak: az ember szubsztancia, Mozart nem.

A Metafizika 4. (Delta) lexikon-jellegű Metafizika Δ 8, 1017b23-25
könyvében
kettős
meghatározást […]
a
„valóság”,
illetve
„lényeg”
olvashatunk a szubsztanciáról. Amit [=szubsztancia – SJ] szó két értelemben
Halasy-Nagy
József
fordítása használatos: először mint végső alap
„meghatározott egyed”-ként ad vissza [=szubjektum – SJ], amelyet már nem állítunk
magyarul, az Arisztotelész híres más dolog állítmányaként; s másodszor mint
terminusa: ’tode ti’. A terminus nagy egy meghatározott egyed, mely önmagában
valószínűséggel nem volt része a köznapi külön-külön is megáll.
görög nyelvnek és éppily valószínű,
hogy Arisztotelész saját maga által
megalkotott műszavának tekinthető. A ’tode ti’ értelmezése igencsak sok fejtörést okozott a
kommentátoroknak: az angol verziók a ’this so-and-so’ kifejezéssel fordítják; magyarul első
megközelítésben az ’ilyen-és-ilyen ez’-ként adhatjuk vissza.
A Delta könyv idézett helyének második szubsztancia-definíciója szerint tehát mindaz
szubsztancia, amire helyesen utalhatunk az ’ilyen-és-ilyen ez’ terminussal. Mindez rávilágít a
fent jelzett inkonzisztencia két ágára: az ’ilyen-és-ilyen ez’ terminusban 1) az ’ez’ mutatószó a
szubsztancia ontológiai függetlenségére és elsődlegességére utal, míg 2) az ’ilyen-és-ilyen’
rejtélyes formulája a szubsztancia definálhatóságának kifejezése. A szubsztancia tehát
individuális és definiálható is: Arisztotelész úgy véli, hogy e megfogalmazásban képes az
individualitás és a definiálhatóság követelményeit egyesíteni. Mozart emberként ez az
individuális szubsztancia.
De mi a helyzet az olyan kifejezésekkel, mint ’Ez a mai fejfájásom fájdalmasabb, mint a
tegnapi’? Úgy tűnik, hogy a mutatószóval és egy jelentés megadásával pontosan individuális
entitásra referálok, azonban mégsem szubsztanciára. Mai fejfájásom egy olyan entitás, mely
nem igen tekinthető szubsztanciának.
E probléma kiküszöbölését szolgálja Arisztotelész kiegészítése a Metafizika Delta könyv
idézett helyének második szubsztancia-definíciójához: „és önmagában külön-külön is megáll”;
azaz elválasztható. Úgy tűnik, hogy az elválaszthatóság kritériuma az első definícióra utal
vissza: az ’ilyen-és-ilyen’ szubsztancia elválaszthatósága azt jelenti, hogy létezése
magyarázható anélkül, hogy bármely más dolog létezését figyelembe vennénk. Ebben az
értelemben ’ez a mai fejfájásom’ nem szubsztanciát jelöl: referenciája az azt hordozó
szubsztanciára utalt és nem választható el attól.
Arisztotelész tehát úgy véli, hogy szubsztancia-elmélete képes számot adni az individuális
létezés ontológiailag primér voltáról oly módon, hogy az egyedi entitásokat se ne sajátosságaik
nyalábjaként, se ne a sajátosságok puszta és lényegi jelleg nélküli hordozóiként
(szubsztrátumaiként) értelmezze (az arisztoteliánus szubsztancia-elmélet modern
újrafogalmazását a 3.3-4 leckében tárgyaljuk!)

Kérdések:
1. Mit tart Arisztotelész a szubsztanciák legfontosabb jellemzőjének a Katégoriákban?
2. Hogyan oldja fel Arisztotelész azt a dilemmát, hogy a szubsztanciának individuálisnak és
definiálhatónak is kell lennie egyszerre?
3. Miért nem szubsztancia „ez a mai fejfájásom” Arisztotelész szerint?
Irodalom:
Barnes, Jonathan: Metaphysics, in: Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge University
Press, 66-108.
Bene László: Arisztotelész, in: Boros Gábor (szerk.): Filozófia – Akadémiai Kézikönyvek,
Budapest, Akadémiai, 2007, 100-137.
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Metafizika
1.2 lecke – 20 perc
Az individuális dolog konstitúciója – Arisztotelész 2
A szemelvények az alábbi fordításokból származnak:
Arisztotelész: Metafizika Z, ford. Steiger Kornél, Gond 1992/1, 125-157.
1. Platón-kritika – az anyag-forma összetétel
Platón az általa ideáknak nevezett univerzális entitások számára tartotta fenn azt a lételméleti
elsődlegességet és függetlenséget, melyekkel Arisztotelész a szubsztanciákat ruházta fel.
Arisztotelész életművének talán legfontosabb konfliktusa az idea-tannal szembeni
konfrontáció. Az alapvető érv a következő:
Metafizika Z 13, 1038b8-12
Lehetetlennek látszik ugyanis, hogy az univerzális
terminusok szubsztanciák nevei legyenek. Először azért,
mert az individuum szubsztanciája sajátosan az
individuumra jellemző, másra nem vonatkozik, az univerzálé
ellenben általános. Univerzálénak ugyanis azt nevezzük, ami
természeténél fogva több dologra vonatkozik.

Az
univerzálékat
predikátumokkal fejezzük
ki: az ’X szép’ kifejezésben
a
szép
univerzálé
önmagában nem individuális
dolgot jelöl meg.

Arisztotelész nem tagadja a formákként felfogott univerzálék létezését, sőt kifejezetten azt
állítja, hogy léteznek ilyesfajta entitások. Azonban az univerzálék létezése nála származtatott:
a szépség csak annyiban létezik, amennyiben vannak bizonyos individuális dolgok, melyek
szépek. A szépség létezésének magyarázata más enitások létezésének magyarázatára szorul: az

univerzálék nem lehetnek szubsztanciák. Az univerzálék formák, melyek fontos funkcióval
bírnak Arisztotelész metafizikájában.
A formákat Arisztotelész gyakran – különösen a preszókratikus filozófia anyagi arkhéinak
kritikája során – az anyaggal állítja szembe. E kritika szerint a szubsztanciák összetett létezők,
melyek komponensei a forma és az anyag. Az antik gondolkodó sztenderd példája szerint egy
kör alakú bronz-tárgy anyaga a bronz, míg formája a kör alak. Sem a formától elvonatkoztatott
anyag, sem az anyagtól elvonatkoztatott forma (platóni idea) nem lehet azonos az ontológiailag
független szubsztanciával.
Platóntól és a preszókratikus filozófusoktól eltérően az anyag-forma struktúra a dolgok
különböző aspektusaira világít Arisztotelésznél. Az a magasabb nem, melybe egy állat tartozik,
alkotja annak anyagát; az ezen nemet leszűkítő differencia adja meg az állat formáját. Az ember
esetében a test és a lélek szembenállása voltaképpen az anyag és a forma kontrasztja.
Nehéz dilemma elé állítja az értelmezőket az a kérdés, hogy vajon Arisztotelész elfogadja-e azt
a nézetet, hogy az individuális létezőknek külön formái vannak. Vajon Szókratész és Kalliasz
különbözősége abban áll, hogy különböző csont és bőr konstituálja őket; vagy abban, hogy
mindketten külön-külön rendelkeznek egy-egy csakis rájuk jellemző formával? Arisztotelész
szövegei azt a paradox szituációt fedik fel, hogy bizonyos értelemben Szókratész és Kalliasz
ugyanazon formával rendelkeznek, míg egy bizonyos más értelemben mindketten saját, csak
rájuk jellemző formával bírnak.
Tegyük fel, hogy Szókratész és Kalliasz influenzásak: vajon ekkor mindkettejüket ugyanazon
betegség jellemzi?
-

Bizonyos értelemben igen: mindkettejüknek influenza által okozott magas láza van.
Bizonyos értelemben nem: Szókratész talán hamarabb meggyógyul, mint Kalliasz.

Ennek analógiájára: vajon Szókratész és Kalliasz ugyanazon formával bírnak?
-

Igen: mindketten emberek és az ’ez az ember’ helyesen vonatkoztatható mindkettejükre.
Nem: Szókratész esetleg hamarabb meghalhat, mint Kalliasz; ekkor az ember
formájának Szókratészben fennálló partikuláris instanciációja eltűnik, míg Kalliaszé
továbbra is fennáll.

2. A szubsztanciák, mint hétköznapi közepes méretű objektumok
Ha mármost a szubsztanciák sem nem anyagi elemek, sem nem univerzálék, akkor mik?
Arisztotelész számára a mindennapi közepes méretű objektumok képezik a szubsztancia
paradigmáját, különösen az organikus létezés individuumai: lovak, kacsák, rózsák és
hortenziák. Vagyis: a filozófia elméleti vizsgálata nagyjából ugyanazon tárgyak körét mutatja
fel lételméletileg kitüntetett entitásokként, mint filozófia-előtti kétköznapi tapasztalatunk.
Azonban nem csak a modern fizika fogalmaz meg ezzel szemben kételyeket, hanem már az
antik atomista anyag-elmélet is. Miért is kellene ragaszkodnunk a közepes méretű fizikai
objektumok osztályához, mint a szubsztanciaként létezés paradigmájához? Vajon a tudomány

– ahogy arra akár Arisztotelész kortárs atomista-elmélete – nem képes a prefilozófiai
tapasztalatunkban adott közepes méretű fizikai objektumait a létezés valamely alapvetőbb
szintjére visszavezetni? Vajon a Démokritosz atomelméletét oly alaposan ismerő Arisztotelész
miért nem véli úgy, hogy az atomok lételméleti szempontból elsődlegesebbek, mint a lovak?

Metafizika Z 10, 1034b29-33
E kérdésre a keretbe A derékszög formulája nem bontható fel a hegyesszög
foglalt
szöveghely formulájára, hanem a hegyesszög formuláját vezetjük vissza a
alapján
kísérelhetünk derékszögére; a derékszöget használja föl, aki a hegyesszöget
meg választ adni. Itt definiálja: a hegyesszög ugyanis kisebb a derékszögnél.
Arisztotelész
egyfajta Hasonlóképpen van ez a kör és a félkör esetében is: a kört a
mereológiai (a rész és az félkörrel határozzuk meg, az ujjat pedig az élőlénnyel. Az ujj
egész viszonyát tárgyaló) ugyanis az embernek ez meg ez a testrésze. Ennélfogva azok a
fejtegetésbe
kezd, részek, amelyek valaminek az anyagaként részei és amelyekre
melynek célja, hogy a dolog mint anyagára osztható föl, későbbiek.
megmutassa azt, hogy az
anyagi-individuális
szubsztanciák esetében az ’egész’ ontológiai szempontból elsődlegesebb az őt alkotó részeknél
– esetlegesen e részek összeségénél (ezt a részek mereológiai összegének nevezzük). A részek
lényegileg egészek részei. Az ujjak organikus testek ujjai. Annak magyarázatához, hogy mi egy
ujj, testekre kell utalnunk: ahhoz, hogy létezzenek ujjak, létezniük kell bizonyos feltételek
mellett fennálló organikus testeknek. Az atomista kihívás nyelvére fordítva: az anyagiindividuális létező felosztásával nem kapunk lételméleti szempontból elsődlegesebb
entitásokat. Atomi anyagi egysége konfigurációjaként előállhat egy entitás, de azt, hogy mi az
ujj, csakis egy organikus test fogalmából vezethejük le. Ugyanígy: jóllehet a derékszöget
feloszthatjuk tetszőleges számú hegyesszögre, mégis a derékszög lesz ontológiailag az
elsődleges entitás, mert a derékszöggel adunk magyarázatot a hegyesszögek lényegére (ti. ama
szögek, melyek kisebbek szöget zárnak be 90 foknál), és nem fordítva.

Kérdések:
1. Miért nem lehetnek Arisztotelész szerint szubsztanciák a platóni ideák?
2. Vajon milyen érvek szólnak pro és contra arra vonatkozóan, hogy Arisztotelész elfogadta-e
azt a nézetet, hogy az individuális dolgok egyedi formákkal rendelkeznek-e?
3. A dolgok mely osztályait nevezhetjük tipikusan szubsztanciáknak Arisztotelész szerint?
4. Milyen érve van Arisztotelésznek az atomista filozófia azon tézisével szemben, hogy a
fizikailag tovább nem osztható atomokat kell primér értelemben létezőknek tekintenünk?
Irodalom:
Barnes, Jonathan: Metaphysics, in: The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge
University Press, 66-108.
Bene László: Arisztotelész, in: Boros Gábor (szerk.): Filozófia – Akadémiai Kézikönyvek,
Budapest, Akadémiai, 2007, 100-137.
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2.1 lecke – 20 perc
Az individuális dolog konstitúciója – Leibniz 1
A szemelvények az alábbi fordításból származnak:
Leibniz: Metafizikai értekezés, ford. Endreffy Zoltán, in: Leibniz válogatott
filozófiai írásai, Budapest, Európa Kiadó, 1986, 7-56.
A szubsztanciális forma
Leibniz (1646-1716) gondolkodásának alapvető kiindulópontját az a fordulat jelentette, melyet
René Descartes (1596-1650) filozófiájának megjelenése váltott ki az európai filozófia
történetében. E filozófia a fizikai tárgyak létezésének legfontosabb konstituenseként a
kiterjedést tekintette. Descartes óvakodott attól, hogy egyértelműen állást foglaljon ama kérdést
illetően, hogy vajon a fizikai tárgyak végtelenül oszthatóak, avagy felosztásuk során valamikor
elérhetünk egy fizikai minimumhoz (valamiféle atomi egységekhez): ehelyett azt állította, hogy
a fizikai tárgyak meghatározatlan módon oszthatóak fel korpuszkuláris egységekre. A
kiterjedés mintegy felveszi magába a korpuszkuláris elemi egységek e meghatározatlan
sokaságát – a fizikai tárgyak pedig az érzékek számára hozzáférhetetlen korpuszkuláris elemek
tengeréből kiemelkedő konfigurációk. Az ily módon jellemzett fizikai tárgyak és sajátosságaik
mechanikai jellegűek és ennélfogva matematikai típusú természettörvényekkel írhatóak le. E
belátás nem csak az élettelen testekre vonatkozik, hanem az organikus létszféra entitásaira is: a
tradicionálisan bizonyos lelki funkciókkal magyarázott vegetatív és szenzitív testi működések
pusztán a kiterjedés sajátosságai által magyarázhatóak.
A fizikai tárgyak nem individuálisak: nem in-dividuálisak azaz nem nem-oszthatóak, ugyanis
nem mások, mint a korpuszkuláris egységek konfigurációi. Ha a korpuszkuláris részecskék ily
módon lételméleti szempontból alapvetőbb entitások, mint a fizikai tárgyak, akkor vajon azok
individuálisak? Nem: Descartes nem állítja azt, hogy azok ne volnának tovább oszthatóak. Itt
azonban meg kell állnia a kisméretű részecskék érzékileg hozzáférhetetlen világára vonatkozó
descartes-i képzeletnek, mert azt sem tudhatjuk bizonyosan, hogy végtelenül tovább oszthatóak
volnának-e a korpuszkuláris egységek. Amit Descartes tiszta és elkülönített módon
felismerhetőnek tart, az nem más, mint hogy a korpuszkuláris részecskék tengerét

maradéktalanul magába foglalja a kiterjedés. A fizikai világban a legkisebb méretű
részecskéktől kezdve a közepes méretű fizikai tárgyakon át a világegyetem makroszkópikus
méretű égitest-rendszereiig mind megegyeznek abban, hogy kiterjedtek. Egyetlen fizikai tárgy
sem individuális önmagában, egyetlen récsecske vagy égitest sem rendelkezik önálló létezéssel:
mindezek a kiterjedés konfigurációi. Lételméleti szempontból egyetlen fizikai szubsztancia
létezik: maga a kiterjedés, latin szóval: az extenzió.
Leibniz számára elfogadhatatlan volt a szubsztancia kartéziánus koncepciója, sőt az
individualitást nélkülöző kiterjedt szubsztancia ezért nem is önmagában vett realitás. Ez nem
jelenti azt, hogy ne lennének testi szubsztanciák. Vannak, de egyben individuálisak is. Azonban
szubsztancialitásuk és individualitásuk nem származhat pusztán testi és kiterjedt voltukból,
hanem valamiféle individuális elméhez, vagy valami hasonlóhoz való viszonyulást feltételez
bennük. Az individuális elme-szubsztanciák állnak Leibniz koncepciójának központjában: „A
test szubsztanciája nem más, mint egy fenntartó elmével való egyesülése.” (korai Leibniz)
Leibniz egy látszólag teológiai kérdéssel vezeti fel az individuális szubsztanciáról szóló
elméletét a Metafizikai értekezés 8. fejezetében, amennyiben azt a célt tűzi ki maga elé, hogy
Isten cselekedeteit megkülönböztetése a teremtményekéitől. Amikor Leibniz „cselekedetről”,
„aktivitásról” beszél, akkor általában véve valamely entitás sajátossága lebeg a szeme előtt,
melynek valamilyen viszonyban kell állnia az adott entitással. Így a fenti megkülönböztetés
tisztázásához, azaz a teremtmények természetének megértéséhez magyarázatot kell adnunk
arra, hogy mi is az individuális szubsztancia és hogyan állnak fenn sajátosságai.
Metafizikai értekezés 8, in: Leibniz válogatott filozófiai
írásai, Bp. 1986, 15:
Igaz ugyan, hogy ha ugyanazt a szubjektumot több
predikátum illeti meg, ez a szubjektum pedig nem illet meg
semmilyen más szubjektumot, akkor individuális
szubsztanciának nevezzük; ez azonban nem elég, mert ez
csupán verbális magyarázat.

E sorok a szubsztancia
klasszikus
arisztotelészi
definícióját visszhangozzák:
szubsztancia az, amiről
predikátumokat állítunk, és
amit nem állítunk semmi
másról
predikátumként;
másént fogalmazva: szubsztancia az, aminek sajátosságai vannak, és ami nem sajátossága más
tőle független dolognak. Leibniz triviálisként elfogadja e meghatározást, azonban elégtelennek
„csupán verbális magyarázat”-nak tartja.

Metafizikai értekezés 8, in: Leibniz válogatott filozófiai
írásai, Bp. 1986, 15:
Annyi bizonyos, hogy minden igaz állításnak van valami alapja
a dolgok természetében, és ha egy kijelentés nem azonosság,
vagyis: a predikátum nem foglaltatik benne kifejezetten a
szubjektumban, akkor benne kell hogy foglaltassék virtuálisan,
és ezt nevezik a filozófusok úgy, hogy in esse, mondván, hogy
a predikátum benne van a szubjektumban. A szubjektum
fogalmának tehát mindig magában kell foglalnia a predikátum
fogalmát, úgyhogy aki tökéletesen értené a szubjektum
fogalmát, az meg tudná ítélni, hogy ez a predikátum megilletie. Ha ez így van, akkor azt mondhatjuk: egy individuális
szubsztanciának vagy egy teljes létezőnek az a lényege, hogy
oly tökéletes fogalma van, amely elegendő, hogy felfoghassuk
és levezethessük belőle annak szubjektumnak összes
predikátumát, amelynek a fogalma.

Egy szubsztancia nem
pusztán birtokosa önnön
sajátosságainak
és
predikátumainak
(az
arisztotelészi
definíció
szerint);
hanem
olyasvalami, aminek „oly
tökéletes fogalma van,
amely elegendő, hogy
felfoghassuk
és
levezethessük
belőle
annak
szubjektumnak
összes
predikátumát,
amelynek a fogalma.” Ebből a fizikai szubsztanciákra vonatkozóan az következik, hogy
Metafizikai értekezés 13, in: Leibniz válogatott filozófiai
írásai, Bp. 1986, 19:
„a test egész természete nem lehet pusztán a kiterjedés,
vagyis a nagyság, az alak és a mozgás, hanem szükségképp
el kell ismernünk benne valamit, ami a lélekkel van
kapcsolatban, és amit közönségesen szubsztanciális
formának neveznek.”

Világos,
hogy
egy
individuális szubsztancia
(egy partikuláris ember) predikátumai sokfélék: kék szemű – egy egész életen át; sántított egy
hétig az 5. születésnapja után. De mit jelent az, hogy a személynek, mint individuális
szubsztanciának, van egy teljes fogalma, mely mindezen predikátumokat birtokolja? Miért ne
állhatna a test természete egyedül a kiterjedésben? Mi a viszony a teljes fogalom és a
szubsztanciális forma között?
A szubsztanciális forma arisztotelészi-skolasztikus fogalom: a mechanikus filozófia ezeket
mint a hylomorfizmus (anyag-forma tézise) skolasztikus magyarázóelveit elveti. Természetes
jelenségeket a kiterjedés és a korpuszkuláris részecskék mozgásának törvényeivel
magyarázzuk. Amikor a mechanikai filozófia létjogosultságát elismerő Leibniz bevezeti a
szubsztanciális forma fogalmát, akkor ő maga is tudatában van annak, hogy a tradicionális
filozófia fogalmával él.
Leibniz azzal indokolja a szubsztanciális forma fogalmának bevezetését, hogy a kartéziánus
paradigma elégtelen: a kiterjedés alapvető attribútuma önmagában véve nem engedi meg az
individuális kiterjedt szubsztanciákat. A kiterjedés és ezzel együtt bármely kiterjedt dolog, mint
kiterjedt, lényegileg összetett és így osztható. A kiterjedés végtelen számú részre történő
oszthatósága az, ami gondot okoz a kiterjedt egység elgondolása számára.
Vajon ha egy márványkövet kettétörünk, a két márványdarab szubsztancia? Nem: ezek nem
olyan szubsztanciák, melyek szubsztanciális formával rendelkeznek. Olyanok, mint egy
kőrakás: akcidenciális (járulékos) egységgel bírnak. A kőhalom és a márványdarab közötti

különbség pusztán az anyagi részek kohéziós erejében áll. Szubsztanciális formája csak olyan
testeknek van, melyek egysége több, mint pusztán mechanikai egység.
Az önálló fizikai entitásoknak „olyan lelkes mechanizmusoknak kell lenniük, melyek lelke vagy
szubsztanciális formája szubsztanciális egységet hoz létre, függetlenül az érintkezés külső
egységétől”.
Rendben, így az ember mint individuális szubsztancia a test és a lélek egysége. Mi történik
azonban akkor, amikor meghal az ember? A lélek nélküli halott emberi test a leibnizi feltételek
mellett nyilván nem szubsztancia. Akkor azonban mi? Leibniz úgy véli, hogy anyagi részek
olyan járulékos egysége, mely egység nem teljesíti a szubsztanciával szemben támasztott
feltételeket. A halott emberi test olyan, mint egy kőhalom, mely kövek aggregátuma. Azonban
mi jellemzi azon részeket, melyek akcidenciális (járulékos) egysége ez az aggregátum? Az
aggregátum részei maguk is mindig tovább oszthatóak, a halott emberi testéi pontosan
ugyanúgy, mint egy diszfunkcionálisá vált óráéi. Vajon az elemi fizikai egységekként felfogott
atomokhoz érkezünk ily módon?
Leibniz úgy véli, hogy az anyag felosztása során eljutunk bizonyos elemi egységekig, azonban
a nem szubsztanciális anyag (halott emberi test) végső részei feltételeznek valamilyen nemfizikai összetevőt – szemben az atomokkal. Minden anyag kis animált materiális
szubsztanciákból épül fel. Az aggregátum részeinek szubsztanciális formái nyilván nem elmék
– legalábbis nem emberi elmék, hanem az emberi elme analógiájára elgondolt formák. Ezen
részek anyaga önmagában jelenség volna csupán, ha nem további individuális materiális
szubsztanciák aggregátuma volna. Az a kérdés, hogy a nem-szubsztanciális anyag aktuálisan
fel van-e osztva kisebb testi szubsztanciákra, az empirikus kutatás problémája, nem ez elméleté.
Kérdések:
1. Miért elégedetlen Leibniz a kiterjedés világának Descartes által adott értelmezésével?
2. Milyen jellegű az a szubsztanciális forma, mellyel kiegészülve az anyag egy bizonyos része
szubsztanciát alkot?
Irodalom:
Boros Gábor: Leibniz, in: Uő. (szerk.): Filozófia – Akadémiai Kézikönyvek, Budapest,
Akadémiai, 2007, 722-730.
Woolhouse, Roger: Descartes, Spinoza, Leibniz. The Concept of Substance in SeventeenthCentury Metaphysics, London, Routledge, 2002.
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2.2 lecke – 30 perc
Az individuális dolog konstitúciója – Leibniz 2
A szemelvények az alábbi fordításból származnak:
Leibniz: Metafizikai értekezés, ford. Endreffy Zoltán, in: Leibniz
válogatott filozófiai írásai, Budapest, Európa Kiadó, 1986, 7-56.
A szubsztancia és a teljes fogalom
Az előző leckében (2.1 lecke) láttuk, hogy Leibniz a szubsztanciális formák skolasztikus
elméletét eleveníti fel annak érdekében, hogy számot tudjon adni arról, amiről szerinte
Descartes filozófiája nem volt képes számot adni: a fizikai tárgyak individuális
szubsztancialitásáról. Az általában vett szubsztancia elmélete azonban a szubsztanciális formán
kívül teljes (tökéletes) fogalommal is felruházza az individuális szubsztanciákat. Leibniz az
egyedi dolgok teljes fogalma alatt azok egyfajta logikai-metafizikai struktúráját érti. Nézzük
hogyan!
A Metafizikai értekezés fő tézise szerint az individuális szubsztancia nem csupán birtokol
bizonyos sajátosságokat és predikátumokat, hanem teljes fogalma van. Leibniz kísérletet tesz
arra, hogy metafizikai szempontból értelmezhetővé váljon a szubsztancia változása is, az tehát,
hogy bizonyos sajátosságok megjelennek a szubsztancián és igaz módon állíthatjuk az ilyen
sajátosságokat kifejező predikátumokat a szubsztanciáról, míg más sajátosságok mintegy
eltűnnek a szubsztanciáról; nos mindezt az arisztotelészi szubsztancia-definíció meglehetősen
meghatározatlanul hagyta. Persze Arisztotelész úgy vélte, hogy vannak bizonyos esszenciális
általános sajátosságok, melyek elvételével a szubsztancia megszűnik ezen felcserélhetetlen
individuális entitásnak lenni; de vannak olyan sajátosságok, melyek megléte a szubsztancián
pusztán esetleges. Leibniz arra tesz kísérletet, hogy kiküszöbölje e meghatározatlanságot és a
szubsztanciához rendelje az összes szóba jöhető sajátosságot. Ezt a hozzárendelő metafizikai
funkciót tölti be a szubsztancia teljes fogalma.

A szubsztancia teljes fogalma Leibniz szerint elégséges ahhoz, hogy levezessük a dolog összes
predikátumát. Minden igaz kijelentésben a predikátum inherens a szubjektumban, vagy
másként: a predikátum fogalma valamilyen módon benne foglaltatik a szubjektum fogalmában.
Az a sajátosságom vagy állapotom, hogy most épp ülök a számítógépem előtt, az arisztotelészi
definíció szerint nem tartozik hozzá szubsztanciámhoz, hiszen nem változna meg
szubsztanciám akkor, ha most épp állnék vagy kimennék a szobából – ekkor is pontosan
ugyanazon szubsztancia volnék. Leibniz azonban az időbeli létezés esetlegességeit atemporális
logikai úton kezeli: a szubsztancia minden állapota benne foglaltatik annak fogalmában. Ez a
teljes fogalom és a benne egymáshoz rendelt szubjektum-predikátum viszony állításának
igazsága nem a mi megismerésünk függvénye. Minden a jövőre vonatkozó kijelentés már
determinált abban a tekintetben, hogy igaz vagy hamis, még akkor is, ha mi a sajátos
perspektívánkból még nem vagyunk képesek dönteni az alternatívák között.
A gondolat az, hogy ahogy az élet végén meghatározott igazságértékkel rendelkeznek a személy
múltjára vonatkozó kijelentések, úgy már az élettörténet elején is fennáll a személy jövőjére
vonatkozó kijelentések igazságértéke. Ha valaki boldogtalan volt 5. születésnapján, akkor már
születésekor igaz volt az, hogy majd boldogtalan lesz abban a jövőbeli időpontban. Nem arról
van szó, hogy a későbbi boldogtalanság függne a korábbi kijelentés igazságától, hanem
megfordítva: a korábbi kijelentés igazságértéke függ a későbbi boldogtalanságtól. A gondolat
tehát az, hogy az igazság időtlen: ha valami igaz egy időpontban, akkor mindig is igaz volt és
mindig is igaz lesz, hogy az igaz abban a pillanatban.
A leibnizi szubsztancia tehát két mozzanattal rendelkezik:
1) teljes fogalommal: ezt tárgyaltuk e lecke során: a teljes fogalom tartalmazza mindama
predikátumokat, melyek igaz módon állíthatóak a szubsztanciáról. Ha e predikátumok
akár a legjelentéktelenebbnek tűnő és legátmenetibb esetleges jellegű sajátosságokat
vagy állapotokat fejezik is ki, ezek egy bizonyos időpontban történő predikációja a
szubjektumról mindig igaz volt-van-lesz.
2) szubsztanciális formával: mely valamely konkrét anyagmennyiséghez kapcsolódva
szubsztanciává szervezi az egyébként individualitás nélküli kiterjedés-konfigurációt. A
teljes fogalmaknak a teremtett, aktuálisan létező világ feltételei közepette történő
megtestesülése.
Mi a viszony a kettő között? Ami biztos: az individuális szubsztanciák időben létező dolgok,
és sajátosságaikat tekintve az időben változnak: nem atemporális entitások, mint a geometriai
alakzatok. A szubsztanciális formák ezen temporális dolgok formái. Ahogy a teljes fogalom
mintegy időfeletti módon és megismerésünktől függetlenül tartalmazza a szubsztancia összes
predikátumát, úgy a szubsztanciális forma az időbeli feltételek mellett a szubsztanciák aktív,
szervező természete, ahogy azok az idő során fejlődnek és változnak. Az individuális
szubsztanciák teljes fogalmában foglalt minden múltbeli, jelenbeli és jövőbeli – valamely
időpontban a szubsztanciáról igazzá váló – predikátum a szubsztancia szubsztanciális formája
által válik igazzá.

Pontosan ezt mutatja a
kartéziánus
extenzió
kritikája is: az extenzió
nem képes számot adni az
individuális szubsztancia
temporális változásairól.

Metafizikai értekezés 8, in: Leibniz válogatott filozófiai
írásai, Bp. 1986, 16:
„Nagy Sándor lelkében [értsd: szubsztanciális formájában]
mindig megtalálhatók mindannak a maradványai, ami történt
vele, továbbá mindannak a jelei, ami történni fog vele”

Leibniz ezt egy 1686-ban, a Metafizikai értekezéssel egyidőben írt levelében így fogalmazza
meg:
A kiterjedés olyan attribútum, ami nem alkothat teljes entitást,
semmiféle változás vagy akció nem vezethető le belőle, csak
egy jelen állapotot fejez ki, és semmit sem a jövőről és a
múltról, ahogy azt egy szubsztancia fogalmának tennie kell.

Az előző leckét azzal a megállapítással kezdtük, hogy a Metafizikai értekezés Leibnize azzal a
céllal ad számot az individuális szubsztanciáról, hogy elkülönítse isten cselekedeteit a
teremtményekéitől. Térjünk vissza ezen, első pillantásra teológiai jellegűnek tűnő
kiindulóponthoz! Leibniz azt állítja, hogy helytelen azok véleménye, akik úgy tartják, hogy
mindent Isten tesz. A szubsztancia teljes fogalmában foglalt szubjektum-predikátum viszony
igazsága nem csak temporális megismerésünktől független, hanem bizonyos értelemben Isten
akaratától is: minden, ami a szubsztanciával történt és történni fog, annak legmélyéből fakad és
nem isteni beavatkozás eredménye. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Isten semmit sem
cselekszik. A szubsztancia minden sajátossága teljes fogalmának függvénye, kivéve a
szubsztancia Istentől való függését. E függés kettős: 1) eredeti teremtés; 2) Isten fenntartja a
teremtett szubsztanciákat, azaz folyamatosan újrateremti őket egyfajta emanáció által.
A teremtményekkel történő változások, és a róluk igazzá váló predikátumok e teremtmények
saját természeteinek vagy formáinak fejlődése, azonban Isten ennek ellenére felelős az ilyen és
ilyen természettel bíró szubsztanciák megteremtésért és fenntartásáért. Minden szubsztanciában
minden sajátosság azon első állapot szerint jelenik meg, ahogy Isten a teremtésben e
sajátosságokat a szubsztanciához a teremtéskor. Leibniz nem tagadja, hogy esetenként
előfordulhat az, hogy Isten rendkívüli módon beavatkozik a világ menetébe, azonban ezektől
eltekintve, rendszerinti beavatkozása csupán a szubsztancia fenntartására korlátozódik: hogy
fenntartsa azt annak megelőző állapotának és változásainak folyamatosságában. A rendkívüli
és rend szerinti beavatkozás skolasztikus megkülönböztetése általánosan elterjedt volt a 17.
században. Eszerint azok, akik úgy vélték, hogy minden dolgot isten cselekszik, úgy gondolták,
hogy Isten mindent rendkívüli beavatkozása által cselekszik. Szerintük Isten nem csupán
fenntartja a dolgokat az általa megteremtett törvényeknek megfelelően.
Amikor Leibniz elveti azt a tézist, hogy a világban minden esemény (minden egyes
szubsztancia temporális sajátosságai) Isten rendkívüli beavatkozásának függvénye, mely
megközelíthetetlen bármely emberi racionális rekonstrukció számára, akkor az a kérdés merül
fel, hogy mi a helyzet Istennek az eredeti teremtésben megnyilvánuló akaratával? Ha az aktuális
világban nem is avatkozik be irracionális akaratával, akkor is teremthette úgy a szubsztanciákat,
hogy az azok teljes fogalmaiban foglalt szubjektum-predikátum viszonyokat irracionális
önkényének megfelelően állítsa be. A kérdés tehát az, hogy Isten miért teremtette olyannak a
teremtményeket, mint amilyenek? Vajon irracionális önkénye folytán teremtette meg a

partikuláris entitásokat éppen ezen partikuláris formákkal és természetekkel? A világ
alakulhatott volna másképp is, a szubsztanciák teljes fogalmai más és más predikátumokat is
tartalmazhatnának, más és más történetet írhatnának elő az egyedi létezők szubsztanciális
formái. Igen, Leibniz elképzelése szerint a valóban létező világ csak egy a sok lehetséges
világ közül, amelyet Isten megteremthetett volna. „Isten ideái között végtelen számú lehetséges
világegyetem áll fenn, azonban csak egy létezik.” A végtelen számú lehetséges világtól az
egyetlen aktuális világhoz azonban nem a megvalósulásra vonatkozó isteni akarat önkényén
keresztül vezet út. Azért a tényért, hogy Isten mérlegeli a lehetséges világokat és jóságából
kifolyóan a legjobb világot választja ki, azt a teológiai árat kell megfizetnie Leibniznek, hogy
Isten akarata nem lesz teljesen független és szuverén: korlátozódik Isten abszolút
mindenhatósága. Ezt azonban az érme másik oldalán a híres leibnizi belátás kompenzálja: Az
aktuális világ a lehetséges világok legjobbika. Abban a metafizikai instanciában, ahol a
világgal együtt „majdan” megteremtendő szubsztanciák teljes fogalmaiban foglalt szubjektumpredikátum viszonyainak irdatlan lehetőségstruktúrái szerveződnek, a szubsztanciák
sajátosság-lehetőségei előzetesen adottak Isten számára és az ezeket kifejező kijelentések
igazságértékét nem az isteni akarat állítja be. E metafizikai instanciában Isten „utólag” ismeri
fel bölcsességével, „utólag” választja ki jósága által azon egyetlen egy lehetőséget, melynek
megteremtésével a legharmonikusabb és legjobb világ jön „majdan” létre.
Az individuális szubsztanciáról alkotott leibnizi elmélet ismertetését zárjuk egy
filozófiatörténet megjegyzéssel. A Metafizikai értekezés 8. fejezetében a következő módon
fogalmaz:

Metafizikai értekezés 8, in: Leibniz válogatott filozófiai
írásai, Bp. 1986, 15-16:
Isten viszont, aki Sándor egyedi [és teljes – SJ] fogalmát vagy
haecceitását – ez-ségét – szemléli, egyszersmind azoknak a
predikátumoknak az alapját és okát, amelyeket igaz módon
lehet állítani róla, mint például azt, hogy le fogja győzni
Dáriust és Porust, sőt azt is a priori (és nem a tapasztalatból)
tudja, hogy természetes halállal vagy méreg által halt-e meg,
amit mi csak a történelemből tudhatunk.

Leibniz itt Duns Scotus
filozófiájának
fogalmát
eleveníti fel. Mint azt a 4.3
leckében látni fogjuk, a
skolasztikus gondolkodó
az individualitás elvét egy
különös
sajátosságban
jelölte meg: a haecceitasban, amit magyarul ’ez-ség’-nek vagy ’itt-ség’-nek fordíthatunk. A
filozófiatörténeti kontextus persze egészen más volt a 13-14 század fordulóján: Scotusnak
főként azon elméletekkel kellett szembenéznie, melyek az anyag vagy a negáció számlájára
írták a szubsztancia egyediségét. Leibniz gondolkodását a 17. század végén ezzel szemben
sokkal inkább az motiválta, hogy a mechanikai szerkezetű világ fizikai leírása mellett is képes
legyen számot adni a fizikai dolgok individualitásáról.
Kérdések:
1. Mit teljesít az individuális szubsztanciák teljes fogalma e szubsztanciák metafizikai
értelmezése számára?
2. Vannak-e egy individuális szubsztanciának esetleges sajátosságai?
3. Hogyan áll az individuális szubsztancia szubsztanciális formája ugyanezen szubsztancia
teljes fogalmához?
4. Leibniz miért véli úgy, hogy jelen aktuális világunk a lehetséges világok legjobbika?

Irodalom:
Boros Gábor: Leibniz, in: Uő. (szerk.): Filozófia – Akadémiai Kézikönyvek, Budapest,
Akadémiai, 2007, 722-730.
Woolhouse, Roger: Descartes, Spinoza, Leibniz. The Concept of Substance in SeventeenthCentury Metaphysics, London, Routledge, 2002.
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Az individuális dolog konstitúciója – a szubsztrátum-elmélet
Amikor magyarázatot akarunk adni arra az alapvető kérdésre, hogy mikét léteznek olyan
individuális dolgok, melyek bizonyos sajátosságaikat tekintve hasonlóak, akkor első
megközelítésben két filozófiai válasz adódik:
1) szubsztrátum-elmélet
2) nyaláb-elmélet
E két elméletben közös, hogy szerintük a konkrét partikuláris dolgok olyan egészek, melyek
visszavezethetőek bizonyos lételméleti szempontból alapvetőbb konstituensekre.
A szubsztrátum-elmélet szerint egy konkrét partikuláris dolog egészként a vele asszociált
sajátosságokból és az ezen sajátosságokat hordozó szubsztrátumból épül fel. A sajátosságokat
hordozó szubsztrátum nem csak abban különbözik a sajátosságoktól, hogy nélküle nem lenne
„min” megjelenniük a sajátosságoknak, hanem abban is, éppen ezért önmagában véve
tulajdonságok nélküli entitás. Ahhoz, hogy hordozhassa az egyedi dolog sajátosságait, a puszta
szubsztrátumnak minden olyan meghatározottságtól mentesnek kell lennie, melyek a
sajátosságokat jellemzik.
A nyaláb-elmélet szerint nem beszélhetünk ilyen alapul szolgáló szubsztrátumról. A
partikuláris entitások kizárólag a velük asszociált sajátosságokból épülnek fel: az egyedi dolgok
nem mások, mint sajátosságaik egyfajta kötegei vagy nyalábjai. (lásd 3.2 lecke!)

gömb alak
szubsztrátum

fehér szín

Hétköznapi intuíciónk szerint a partikuláris dolgok hordozzák sajátosságaikat, azonban a
szubsztrátum-elmélet szerint a partikuláris dolog a szubsztrátum és a sajátosságok egésze: egy
hógolyó fehér: maga a hógolyó nem lehet a fehérség sajátosságának hordozója, hisz ez a tárgy
már rendelkezik ezzel a sajátossággal. A szubsztrátum egyetlen beazonosítható „sajátossága”,
hogy puszta hordozó és így nincsenek sajátosságai. Nem csupán a dolgot aktuálisan jellemző
sajátosságokat kell kizárnunk a szubsztrátum jellemzéséből, hanem mindazokat, mely lehetőség
szerint megjelenhetnek (esetleg egy későbbi időpontban) a partikuláris dolgon. Nem
jellemezheti semmiféle olyan sajátosság a szubsztrátumot önmagában, mely most még nem
jellemzi az egyedi entitást azonban lehetséges, hogy egy későbbi időpontban az egyedi dolog
sajátosságává váljon: ugyanis épp ezáltal lehetetlenné válna a szóban forgó sajátosság
megjelenése. Továbbá: tekintsünk el az egyedi dolog számára lehetséges sajátosságoktól, és
tegyük fel, hogy a szubsztrátumnak van valamiféle őt megillető sajátossága. Ez esetben a
szubsztrátumon belül fel kell vennünk egy újabb szubsztrátumot, mely e sajátosság hordozója,
és amely az előző szubsztrátum mint egész ama konstituense, mely ezen sajátosságot hordozza.

szubsztrátum
1 sajátossága
szubsztrátum 2

Ekkor azonban végtelen regresszushoz jutunk, hisz újból felmerül, hogy a második
szubsztrátumot milyen önmagában vett sajátosság illeti meg, és ha újból feltételezünk egy ilyen
sajátosságot, akkor fel kell vennünk a harmadik szubsztrátumot, mint a második szubsztrátum
ama konstiuensét, mely a második szubsztrátum, mint egész sajátosságát hordozza. Emiatt el
kell fogadnunk, hogy ezen elmélet szerint a dolog tulajdonságait egy sajátosságok nélküli
puszta szubsztrátum hordozza. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egyedi dolgokat két eltérő
típusú rész konstituálja: a sajátosságok és a szubsztrátum.

John Locke: Értekezés az ember értelemről, ford.
Vassányi M. és Csordás D., Budapest 2003, 322 (2, 23, 1):
Miután […] az elme nagyszámú idea birtokában van […]; így
felfigyel arra is, hogy némelyek ezen egyszerű ideák közül
állandóan együtt járnak; és mivel fölteszi, hogy ezek egyetlen
dologhoz tartoznak […]; nem tudjuk elképzelni, hogy ezen
egyszerű ideák miként létezhetnek önmagukban; minek folytán
hozzászoktatjuk magunkat ahhoz, hogy valamiféle
szubsztrátumot tételezünk fel, amely hordozza őket […].

A puszta szubsztrátum
elméletének
legfontosabb
történeti megfogalmazása
John Locke (1632-1704)
nevéhez köthető.

Kérdések:
1. Mi alkotja az individuális dolgot a szubsztrátum-elmélet szerint?
2. A szubsztrátum rendelkezik-e olyan sajátossággal, mely alapján beazonosítható?
Irodalom:
Loux, Micheal J.: Metaphysics: a contemporary introduction, New York-London, Routledge,
3
2007, 84-107.
Tőzsér János: Metafizika, Budapest, Akadémiai, 2009, 63-81.
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Az individuális dolog konstitúciója – a nyaláb-elmélet
A nyaláb-elmélet szerint nem beszélhetünk olyan alapul szolgáló szubsztrátumról, mely az
előző leckében biztosította az egyedi dolgok konstitúcióját. A partikuláris entitások kizárólag a
velük asszociált sajátosságokból épülnek fel: az egyedi dolgok nem mások, mint sajátosságaik
egyfajta kötegei vagy nyalábjai.

sajátosság 1 (fehér)
sajátosság 2 (gömb)
sajátosság 3 (hideg)
…
Ha az egyedi dolog nem más, mint
sajátosságainak nyalábja vagy kötege bármiféle
azokat hordozó szubsztrátum nélkül, akkor az
első felmerülő kérdés az, hogy mi tartja össze
ezen sajátosságokat egy dologgá; mi az a
lételméleti „ragasztó”, amely a különböző
sajátosságokat összeilleszti? Adottnak kell lennie
valamiféle redukálhatatlan ontológiai relációnak,
mely felelős ezért az egységért, fogjuk azt fel akár
a sajátosságok egyidejű vagy egy helyen történő
jelenlétének. Az egyedi dolog ily módon
kontingens, esetleges sajátosságok egysége: a
sajátosságok közötti, más visszavezethetetlen

reláció olyan sajátosságokat köt össze egy nyalábba, melyeknek lehetséges akár meg-nem-léte
is az individuumon.
David Hume: Értekezés az emberi természetről, I,1,6, ford.
Bencze György, Budapest 2006, 34:
Tehát nem alkothatunk magunknak olyan ideát a
szubsztanciáról, mely több volna, mint a különös tulajdonságok
ilyen vagy olyan összességének az ideája, és nem is gondolunk
semmi többre, amikor beszélünk vagy elmélkedünk róla.

Az
egyedi
dolgokat
lételméleti szempontból
tehát csak sajátosságok
alkotják.
Az
egyedi
dolgok
fogalma
a
lételméleti szempontból
alapvetőbb
és
hangsúlyosabb sajátosságok konstellációjának származtatott fogalmaként adódik csupán. A
nyaláb-elmélet képviselői szerint az univerzálékat nem úgy definiáljuk, hogy azokat szám
szerint különböző partikuláris dolgok instanciálják, hiszen a partikuláris dolgok
származtatottak. Ehelyett úgy tekintenek az általános sajátosságokra, mint amelyek térben és
időben sokfélképpen megjelenhetnek ismétlődő módon.
A nyaláb-elmélettel szemben megfogalmazott sokféle kritikák egyike abból indul ki, hogy ezen
elmélet nem képes fenntartani azon meggyőződésünket, hogy az individuális dolgok és
sajátosságainak egymásra vonatkozó viszonyát szubjektum-predikátum struktúrájú
kijelentésekkel adjuk vissza. Úgy tűnik, hogy egy hordozó nélküli sajátosság-nyalábról pusztán
olyan predikátumok összességével tudunk számot adni, mely sajátosságoknak nincs olyan
hordozója, melyet a szubjektum-terminus fejezne ki. A nyaláb-elmélet válasza erre az, hogy a
sajátosságok puszta hordozó nélküli megjelenése ahhoz hasonló, mint amikor időjárási
jelenségekről beszélünk. Amikor azt állítjuk, hogy esik vagy havazik, akkor sincs olyan
hordozó, mely ez az adott időjárási jelenséget hordozná; melynek sajátossága volna az eső esése
vagy a havazás. A fehér sajátosságának megjelenése sincs ráutalva arra, hogy létezzék egy
dolog, melynek sajátossága a megjelenő fehér szín.
Végül is, abban a kijelentésben, hogy „Ez a hógolyó fehér”, nem kell felvennünk egy
szubsztrátumot, melyről a fehérséget és más sajátosságokat állítunk, hanem elég, ha
szubjektumként magát a sajátosságok adott nyalábját vesszük. Ha az ellenvetés ezt körbenforgó
érvelésnek találná (hisz már eleve rendelkezik a fehér színnel az a szubjektum-terminussal
megjelölt sajátosság-nyaláb, melyről a fehérség sajátosságát állítjuk), akkor a nyaláb-elméletet
védő álláspont a következőképpen argumentálhat. Különítsük el a sajátosság-nyalábban azt a
kisebb nyalábot, mely a hógolyót jellemző minden más sajátosságot maradéktalanul tartalmaz,
kivéve a fehérséget. Legyen ez a szubjektum-terminussal megjelölt sajátosság-nyaláb, és
állítsuk erről a fehérség predikátumát! Ekkor: sikeresen állítjuk a fehérség predikátumát, úgy,
hogy a szubjektum-terminus egy kisebb nyalábot, és nem a sajátosságokat hordozó
szubsztrátumot jelöl meg.
A sajátosság-nyaláb struktúráját kifejező e kijelentése során azonban elvész az individuális
dolog önazonossága. Ugyanis, ha vesszük a hógolyó ama sajátosságát, hogy hideg, akkor a
nyaláb-elmélet képviselője szerint nyilván ugyanúgy állítjuk elő a szubjektum-predikátum
struktúrájú kijelentést, mint az előbb: a hideg predikátumát arról a szubjektum-terminusról
állítjuk, mely a hidegségen kívül a hógolyó minden sajátosságát felelő nyalábra vonatkozik.
Ekkor azonban a fenti, a fehér predikátumát állító, és az iménti, a hidegség predikátumát állító

kijelentések szubjektumai el fognak térni egymástól, így a két sajátosságot nem egy és
ugyanazon egyedi dologról állítjuk.
Egyedi dolog (hógolyó) mint sajátosságok nyalábja
kék: hideg
zöld: gömb
sárga: fehér
fekete: kemény
A fehér sajátoság predikációja a „kis nyaláb”-ként felfogott szubjektumról:
szubjektum

predikátum

A hideg sajátoság predikációja a „kis nyaláb”-ként felfogott szubjektumról:
szubjektum

predikátum

A nyaláb-elmélet válasza erre az, hogy az ellenvetés azt feltételezi, hogy akkor vagyunk
képesek egy egyedi dologra referálni, ha annak minden sajátosságát ismerjük. Azonban a
helyzet az, hogy akár a teljesen egyedi referenciájú tulajdonnevek esetében sem kell az
individuum minden sajátosságát ismernünk ahhoz, hogy sikeresen utaljunk ezekkel az
individuumokra. Annak ellenére, hogy a különböző sajátosságok predikációja esetében más és
más kisebb nyalábok képezik a szubjektum-terminus referenciáját, e szubjektum-terminusok
vonatkozhatnak egy és ugyanazon dologra. A nyaláb-elmélet e válasza az ismeretelméleti és
metafizikai megközelítés kettősségére alapul: parciális megismerésünk képes a sajátosságnyaláb különböző „darabjai”, „al-nyalábjai” alapján beazonosítani a konkrét („nagy”)
sajátosság-nyalábot. Metafizikai szempontból azonban nem választhatjuk el a nyaláb-részeket
a „nagy”-nyaláb beazonosításához. Mivel az individuális dolog semmi más, mint az általános
sajátosságok ezen és ezen konkrét nyalábja, így bármely kis sajátosság elvétele a sajátosságnyaláb önidentitásának elvesztéséhez vezetne. Másként fogalmazva: minden olyan sajátosság,
mely megillet egy bizonyos konkrét objektumot, ezen objektum lényegi-esszenciális
sajátossága.

Itt mutatkozik meg a szubsztrátum-elmélet és a nyaláb-elmélet döntő különbsége: miközben a
nyaláb-elmélet szerint minden egyes sajátosságnak esszenciálisan kell hozzájárulnia a konkrét
dologhoz; addig a szubsztrátum-elmélet szerint egyik sajátosság sem esszenciális az
individuumra nézvést. Utóbbi elmélet szerint a szubsztrátumnak a sajátosságok teljes
felcserélése melletti azonossága garantálja az egyedi dolog önazonosságát is.
Kérdések:
1. Mi alkotja az individuális dolgokat a nyaláb-elmélet szerint?
2. Mit kifogásol a szubsztrátum-elmélet a nyaláb-elméletben?
3. Milyen válasza van a nyaláb-elméletnek a 2. kérdésre adott válaszban megfogalmazott
kritikára?
Irodalom:
Loux, Micheal J.: Metaphysics: a contemporary introduction, New York-London, Routledge,
3
2007, 84-107.
Tőzsér János: Metafizika, Budapest, Akadémiai, 2009, 63-81.
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Az individuális dolog konstitúciója – a szubsztancia-elmélet 1
Nem minden metafizikus ért egyet azzal, hogy csak a szubsztrátum-elmélet (3.1 lecke) és a
nyaláb-elmélet (3.2 lecke) által lehet számot adni a konkrét partikuláris dolgok létezéséről. Nem
miden metafizikus szerint igaz az, hogy a metafizikai vizsgálódásnak a partikuláris dolgok
létezését olyan elemibb ontológiai sajátosságokra kell visszavezetni, mint a szubsztrátum és a
sajátosságok. Ráadásul régi filozófiai hagyományra tekint vissza az a tézis, hogy vannak olyan
konkrét partikuláris dolgok, amelyek alapvetően fundamentális entitások. E tradíció szerint az,
hogy egy egyedi dolog komplex struktúrával rendelkezik, összeegyeztethető azzal, hogy az
egyedi dolog nem vezethető vissza másra (elemibb ontológiai entitásokra). E metafizikai
hagyomány Arisztotelész antik filozófiájával indul (lásd 1.1-2 lecke!). Jóllehet úgy tűnik, hogy
Arisztotelész néha mintha a puszta szubsztrátum-elmélet talaján állna, egy másik elmélet is
körvonalazható: van néhány konkrét partikuláris (növények, állatok, személyek), amelyek nem
redukálhatóak más alapvetőbb entitásokra. E tradíció hívei visszautasítják azt a konkrét
partikulárisokra vonatkozó konstruktivizmust, mely úgy a nyaláb-, mint ahogy a
szubsztrátumelmélet előfeltételét képezi. Nézetük szerint a metafizikus feladata nem abban áll,
hogy az előzetesen adott anyagból (matériából) megkonstruálja a konkrét partikuláris dolog
fogalmát. E fogalom már eleve a metafizikus rendelkezésére áll: feladata csak ennek
kidolgozása. Az ontológia nem hatolhat a konkrét partikuláris „alá”: e hibát követik el a nyalábelmélet és a szubsztrátum-elmélet képviselői.
Modern arisztotelizmus és a nyaláb-elmélet
Az arisztoteliánus szubsztancia-elmélet mindenesetre egyetért a nyaláb-elmélettel abban, hogy
a konkrét partikuláris létezése mint olyan a vele asszociált attribútumokban alapozódik meg.
Az arisztoteliánusok is realisták az attribútumokra vonatkozóan, a konkrét partikuláris létezése
ama univerzálékon alapul, melyeket az exemplifikál. Azonban a nyaláb-elmélet rossz irányba
visz e gondolatmenetet, 2 szempontból is:

1. A nyaláb-elmélet szerint minden a konkrét partikulárissal asszociált attribútum egyenlő
mértékben alakítja ki azt, hogy mi is ez a konkrét partikuláris.
2. A nyaláb-elmélet a konkrét partikulárisok szempontjából releváns attribútumokat azon
attribútumokra korlátozza, melyeket a realista sajátosságoknak nevez.
Az arisztoteliánusok tagadják, hogy a sajátosságok kimerítik a lételméletileg érdekes, a konkrét
partikulárisokkal asszociált univerzálékat. Ugyanis a fajták is ide tartoznak: emberi létező,
kutya, tölgyfa.

Fajta mint univerzálé:
Ha az univerzálékat úgy határozzuk meg, mint amiket az
objektumok
exemplifikálnak,
akkor
könnyen
összetéveszthetjük ezeket a matematikai halmazokkal.
Ahogy azt állítjuk, hogy a halmazoknak vannak elemei, úgy
beszélünk arról is, hogy a fajoknak vannak tagjai. A halmaz
elemei a halmazhoz tartoznak, a faj tagjai a fajhoz
tartoznak. Mégis döntő különbség áll fenn a két reláció
között: A halmaz identitását az elemek határozzák meg: a
halmaz nem más, mint elemei konstrukciója. A fajták ezzel
szemben elsődlegesebbek tagjaiknál: úgyszólván ezek
határozzák meg tagjaik identitását. Ezért állítja
Arisztotelész azt, hogy ahol az univerzálé egy fajta, amihez
egy objektum tartozik, ott az univerzálé alapján mondhatjuk
meg azt, hogy mi is a dolog. Egy egyedi emberről, a „mi
ez?” kérdésre azt feleljük, hogy ember, egy adott növényről,
hogy az tölgyfa. A gondolat az, hogy annak beazonosítása,
hogy mi is egy konkrét partikuláris, nem más, mint a lényege
vagy központi létmódja beazonosítása. Azon fajták,
melyekhez konkrét partikulárisok tartoznak kijelölik ez
utóbbiakat, mint amelyek ezen lényeggel bírnak. A fajták
szükségszerűek a konkrét partikulárisok létezéséhez. A fajta
a konkrét partikuláris egzisztenciális feltétele.

A fajták nem redukálhatóak
sajátosságokra. Az persze
igaz, hogy ha egy konkrét
partikuláris egy fajtához
tartozik, akkor ezáltal sok
sajátosságot fog birtokolni. A
klasszikus
arisztotelészi
felfogás szerint az ember
politikai állat, racionális állat
és nevetésre képes élőlény.
Az
arisztoteliánusok
elismerik e tényeket, a
probléma az, hogy egy egyes
dolog bennfoglaltsága egy
fajtába nem redukálható ezen
sajátosságok
birtoklására.
Azért rendelkezik ezen sajátosságokkal, mert a fajához tartozik, és nem megfordítva: nem azért
tartozik a fajtához, mert birtokolja e sajátosságokat. A fajták, melyekhez a konkrét
partikulárisok tartoznak egységes létmódot reprezentálnak, mely nem vezethető vissza még
alapvetőbb szintre.
Ez nem jelenti azt, hogy minden a konkrét partikulárissal asszociált univerzálé annak lényegét
fejezné ki. Ezek lehetnek külsődleges-extrinzikusak: nem lényeghez tartozóak. Csak
modifikálják vagy tovább-jellemzik az adott lényeget, melyet a fajta jelöl ki. Előfordulhat, hogy
egy bizonyos járulékos összetétel jellemez egy adott emberi entitást, azonban nem fejezi ki
központi létezését.

Modern arisztotelizmus és a szubsztrátum-elmélet
Az arisztoteliánus felfogás egyetért a szubsztrátum-elmélettel abban, hogy a konkrét
partikulárisnak szüksége van egy hordozóra/szubjektumra, de a szubsztrátum-elmélet hibázik,
amikor
1. e szubjektumot a konkrét partikuláris alkotórészeként konstruálja meg
2. a szubjektumot mint puszta hordozót jellemzi.
Az arisztoteliánus elmélet szerint
1. a konkrét partikuláris maga a vele asszociált univerzálék szubjektuma: ő maga (és nem
egy puszta hordozó) az, ami szó szerint exemplifikálja az univerzálékat;
2. a konkrét partikulárisnak lényege van, így elesik a szubsztrátum-elmélet alapvető tézise,
miszerint bármely attribútumra igaz, hogy az őt exemplifikáló konkrét partikuláris
valami olyasmi, ami teljesen független identitással rendelkezik. Vegyük Szókratészt,
akinek van egy sajátossága: bátor. A szubsztrátum-elmélet szerint Szókratész ugyanaz
maradna, ha elvennénk bátor sajátosságát. Azonban, ha Szókratész ember, akkor maga
Szókratész az, aki ember, és nem valamely konstituens: az emberség hordozója nem
valamely független identitású szubsztrátuma a konkrét partikulárisnak, hanem ő maga,
akinek lényegét emberként jellemezzük. Ha elvesszük az ember attribútumot, nem
marad fenn szubjektum semmiféle további sajátosság számára.
Mindez valamiféle középút az nyaláb-elmélet és a szubsztrátum-elmélet között. A nyalábelmélet bizonyos értelemben ultraesszencialista: a dolog nem más, mint attribútumai nyalábja,
és minden attribútum egyenlő mértékben artikulálja a konkrét partikulárist. Az antiesszencialista szubsztrátum-elmélet épp az ellenkezőjét tanítja: egy minden lényeg nélküli
hordozó az, amin exemplifikálódnak az attribútumok, semmi sem esszenciális az attribútumok
hordozójában. Minden helyes módon asszociált attribútum külsődleges a hordozóhoz képest.
Az ezekre vonatkoztatva középútként jellemezhető arisztotelizmus képviselői ragaszkodnak
ahhoz, hogy a konkrét partikulárisok maguk a velük asszociált attribútumok szubjektumai, és
eközben egyes attribútumok lényegiek, míg mások járulékosak ezen hordozó szempontjából. A
konkrét partikulárisok lényegileg fajtáikhoz tartoznak, azonban sok olyan sajátosságot is
mutatnak, melyek külsődlegesek központi létezésük tekintetében: ezeket járulékos vagy
kontingens módon veszik fel.
Az arisztotelizmus szerint a konkrét partikuláris egyszerűen a rá jellemző fajta, azaz létezésforma instanciációja. A létezés e formája nem redukálható semmi másra, ezért maguk a konkrét
partikulárisok is irreducibilisek: nem konstruálhatóak meg alapvetőbb létjellemzőkből. A
konkrét partikuláris létezése persze abból származik, arra redukálható, hogy ő maga fajtája
instanciációja, azonban ez a fajta nem része vagy konstituense az objektumnak, valami, ami
mintegy belép az objektum kompozíciójába. A fajta az, ami a dolog. A konkrét partikuláris egy
másra visszavezethetetlen egységes létezést mutat: ez a létezésforma partikuláris-individuális.
Nincs szükség semmi továbbira a konkrét objektumok partikularitásának magyarázatához: az
egy partikuláris kutya instanciál egy fajtát, és így létezik az adott kutya. Nem probléma az adott
faj alatt egyedek numerikus differenciája sem: a fajta sokszoros instanciációja elegendő a
partikulárisok numerikus különbségének magyarázatához.

Kérdések:
1. Hogyan magyarázza az arisztoteliánus elmélet a partikuláris entitások individualitását?
2. Miben tér el az arisztoteliánus elmélet a nyaláb-elmélettől?
3. Miben tér el az arisztoteliánus elmélet a szubsztancia-elmélettől?

Irodalom:
Loux, Micheal J.: Metaphysics: a contemporary introduction, New York-London, Routledge,
3
2007, 107-117.
Tőzsér János: Metafizika, Budapest, Akadémiai, 2009, 82-92.
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Az individuális dolog konstitúciója – a szubsztancia-elmélet 2
Az arisztoteliánus elmélet fajtái különböznek a nyaláb-elmélet és a szubsztrátum-elmélet
sajátosságaitól. A nyaláb-elmélet és a szubsztrátum-elmélet képviselői egyetértenek abban,
hogy egy szinguláris sajátosság sokszoros instanciációja azt eredményezi, hogy egy
numerikusan egyetlen entitás úgy funkcionál, mint numerikusan különböző entitások
konstitutívuma. Mivel csak a sajátosságok azok az univerzálék, melyek a konkrét objektumokat
konstituálják, azért azzal a speciális problémával kell szembesülniük, hogy a numerikusan
különböző objektumok hogyan lehetnek kvalitatív módon megkülönböztethetetlenek. Vajon
két olyan egyedi dolog, mely minden sajátosságát tekintve megegyezik, valóban két különböző
dolog? Az ilyen objektumoknak pontosan azonos konstitutívumaik vannak, ezért a kizárólag
sajátosságok általi individuum-konstitúcióra épülő elméletek szerint ezeknek szám szerint
azonosaknak kellene lenniük. Prefilozófiai intuíciónk azonban ez ellen szól: miért ne létezhetne
két szám szerint különböző dolog pontosan ugyanazon sajátosságokkal?
Egyedi dolog (hógolyó) mint
sajátosságok nyalábja

sajátosságok egy puszta szubsztrátumon

kék: hideg
zöld: gömb
sárga: fehér
fekete: kemény
szubsztrátum

E problémára vonatkozóan a nyaláb-elmélet csak azt tudja tenni, hogy tagadja azt, hogy
numerikusan különböző objektumok kvalitatíve megkülönböztethetetlenek lehetnének. Kell
lennie az egyik egyed sajátosság-nyalábjában egy olyan sajátosságnak, mely hiányzik a
másikból. A szubsztrátum-elmélet látja a nyaláb-elmélet válaszának gyengeségét, ezért azt
állítja, hogy a kvalitatív módon megkülönböztethetetlen objektumok olyan alkotóelemeket
tartalmaznak, melyek a sajátosságokon túl vannak: azaz puszta szubsztrátumokat. Ha azonban
ezen konstituenseknek kell számot adni a konkrét objektumok numerikus különbségéről, akkor
ezeknek híján kell lenniük bármely lényegi sajátosságnak: egy ilyen értelemben vett puszta
hordozó azonban meglehetősen problémás.
A dilemma, ami előtt az arisztoteliánusok találják magukat, tehát a következő:
-

vagy tagadjuk az intuitíve nyilvánvalót, és azt állítjuk, hogy nem lehetségesek kvalitatív
módon megkülönböztethetetlen, azonban numerikusan különböző konkrét objektumok;
vagy meg kell engednünk egy lényegileg nem jellemzett különbségtevő szubsztrátum
problematikus eszméjét.

Az arisztoteliánus felfogás ebből a dilemmából mutat kiutat: ha a konkrét objektumok
attribútumai nem csak sajátosságokat, hanem fajtákat is magukba foglalnak, akkor a
numerikusan különböző mégis kvalitatív módon megkülönböztethetetlen objektumok
problémája megszűnik. A fajták már eleve olyanok, hogy instanciációik numerikusan
különbözőek. Az ember fajta kétszeres instanciációja már eleve két ember létezését jelenti.
Tehát a konkrét partikulárisokat felölelő fajta számot ad a numerikus differenciáról: úgy az
azonos faj alattiak között, mint ahogy a más fajtához tartozó objektumokra vonatkozóan. A
fajta mintegy lételméleti vágókés dolgozik a világban: individuális dolgokra osztva fel azt.
Az arisztoteliánus fajta, mint az individuum univerzális természete
a nyaláb- és szubsztrátumelmélethez képest:

kék: ember
zöld: zöld szemű
sárga: gyűrűt hord
fekete: egyetemista
ember

Arisztotelész szubsztanciának nevezi azt a partikuláris entitást, mely ilyen, másra vissza nem
vezethető fajtával való rendelkezik. Arisztotelész és modern követőinek elméletét a konkrét
partikulárisok szubsztancia-elméletének nevezzük. Jóllehet a szubsztancia és a szubsztrátum
fogalma etimológiailag közel esik egymáshoz, a két kifejezés jelentése döntően különbözik: a
szubsztancia soha nem „puszta” hordozója a járulékos sajátosságoknak, hanem mindig
valamely lényegi természet kifejezőjeként teszi ezt.

A konkrét partikulárisok tehát szubsztanciák, legalábbis – ahogy Arisztotelész is vélekedett –
egy részük az. Azonban nem minden konkrét partikulárisra igaz, hogy nem vezethető vissza
másra. Arisztotelész maga individuális élő entitásokra, illetve bizonyos alapvető fizikai
létezőkre szűkítette a szubsztanciák körét. Ez utóbbiak alatt az antikvitásban általában
elfogadott négy anyagi elemet értette, míg Arisztotelész modern követői a kortárs fizikai elmélet
által tételezett alapvető entitásokat tekintik annak. Arisztotelész számára a biológiai fajták a
genuin egységes formák, valamint azok a fizikai elemek, melyek megmagyarázzák az
univerzum anyagi felépítését.
Arisztotelész meggyőződése szerint
1) azok az univerzálék, melyek alá mesterséges objektumok (óra, komputer stb.)
tartoznak;
2) azok az univerzálék, melyek dolgok által betöltött szerepeket vagy a dolgok
átmeneti stádiumait (elnök, cipész, lárva) fejeznek ki,
3) azok az univerzálék, melyek fizikai objektumok aggregátumait fejezik ki (hegy,
tó, csokor),
tovább analizálhatóak az alapul szolgáló biológiai/fizikai fajták és az alájuk tartozó konkrét
dolgok akcidenciális sajátosságai révén. Így ezek nem alapvető univerzálék, és az őket
instanciáló konkrét objektumok sem szubsztanciák. Ezzel szemben minden biológiai fajta
alapvető természeti fajta.

Problémák:
1) A fajták hierarchiájának problémája. A helyzet az, hogy minden élő létező sok
különböző fajta alá tartozik. A biológusoktól tudjuk, hogy minden egyedi ember azon
kívül, hogy ember, főemlős, emlős, gerinces és állat is: az ezen taxonómiát elfogadó
arisztoteliánusok szerint esszenciális jelleggel tartozunk bele mindezen fajokba. Azt
azonban tagadják, hogy ezeknek megfelelően több esszenciával rendelkeznénk: úgy
vélik, hogy a fajták, amelyekhez az egyes dolog tartozik, egy hierarchikus hálózatot
alkotnak, és az általánosabb fajták benne foglaltatnak az kevésbé általánosakban. A
legalsó fajta, az infima species, amihez a szubsztancia tartozik, adja meg annak a teljes
esszenciáját.
2) Az általános fajta problémája a partikulárisban: individuális lényeg problémája. A
konkrét objektumok lényegei inherens módon általánosak: az esszenciák olyan dolgok,
melyeket a fajta minden tagja oszt. Nem minden arisztoteliánus ért egyet ezzel a ponttal.
Leibniz és mások szerint minden partikuláris dolognak megvan a saját individuális
lényege (lásd 2.1-2 lecke!). Minden partikuláris szubsztancia rendelkezik egy ilyen
típusú sajátossággal: a partikulárissal asszociált azonosság-sajátosság szükségszerűen
csak az adott dologra jellemző és esszenciális hordozójára nézvést. Nagy Sándor
individuális esszenciája Leibniznél magába foglalja a legjelentéktelenebb eseményt is,
mint ezen individuum elidegeníthetetlen attribútumát. Az arisztoteliánus elképzelés
szerint a fajta önmagában individuálódik és fennáll reálisan az egyedi dologban vagy
személyben anélkül, hogy felvenné annak járulékos sajátosságait. Amit a leibnizi
elmélet individuális szubsztanciának nevez, az az arisztotelészi elméletben olyan

esszenciális és akcidenciális attribútumok konstrukciója, amelyeket a partikuláris
szubsztanciával asszociálnak.

Kérdések:
1. Hogyan magyarázza a szubsztancia-elmélet a kvalitatív módon
megkülönböztethetetlen entitások szám szerinti különbségét?
2. Arisztotelész és a modern arisztoteliánusok szerint mely egyedi dolgok szubsztanciák?
3. Vannak-e a szubsztancia-elmélet szerint nem szubsztanciális egyedi dolgok?
4. Mi a különbség Leibniz és Arisztotelész szubsztancia-felfogása között?

Irodalom:
Loux, Micheal J.: Metaphysics: a contemporary introduction, New York-London, Routledge,
3
2007, 107-117.
Tőzsér János: Metafizika, Budapest, Akadémiai, 2009, 82-92.
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Metafizika
4.1 lecke – 20 perc
Az individuáció princípiuma a skolasztikus filozófiában
Duns Scotus 1

A mai metafizikusok által az individuáció princípiumának, vagy másként: az egyediség
alapelvének nevezett probléma évezredes múltra tekint vissza. Néhány lecke erejéig a téma
középkori (skolasztikus) kezelésének néhány jellegzetes típusát vesszük végig. Jóllehet a
középkori skolasztikus filozófia képviselői nagyon eltérő álláspontokat képviseltek az
univerzálék lételméleti státuszát illetően, mégis elfogadták Arisztotelész ama nézetét, hogy a
dolgok sajátosságait 10 végső kategória alá sorolhatjuk. Ez alapján a következő ábra
segítségével szemléltethetjük az egyediség alapelvének kérdését:
szubsztancia

általános

minőség

mennyiség

viszony

stb…

egyedi

élettelen
élő (vegetatív élőlény)

állat (vegetatív és érzékelő élőlény)

ember (vegetatív, érzékelő és racionális élőlény)

Az individuáció kérdése az, hogy
mi történik itt a legalsó faj
(univerzálé, forma) és az
individuum között?

Szókratész Platón

Duns Scotus
A szemelvényeket saját fordításomban közlöm, a magyar verziók Duns Scotus Metafizikakommentárjának modern kiadása alapján készültek:
Duns Scotus: Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis.
Ioannis Duns Scoti Opera Philosophica (vols. III–IV), ed. by G. J.
Etzkorn. St. Bonaventure, New York 1997-

Johannes Duns Scotus (1261-1308)
Justus van Gent 15. századi festménye
Az individualitás témáját több helyen tárgyalja a skót
filozófus,
jelen
elemzésünkben
abból
a
gondolatmenetből emelünk ki részleteket, melyeket az
Arisztotelész Metafizika című művéhez írt kommentár
tartalmaz. A valamikor 1298 és 1300 között keletkezett
Metafizika-kommentár 7. könyvének 13. kérdése
tárgyalja az egyediség alapelvét. E szövegben Scotus
számot vet az egyediség alapelvével kapcsolatos
álláspontokkal és itt vezeti elő a későbbiekben oly híreshírhedté vált haecceitas (szószerint: ’ezség’) terminust
is.
Scotus az individuáció princípiumára vonatkozó, a 13.
században közkeletű teorémák ismertetésével vezeti fel
saját megoldását. E közkézen forgó elméleteket két
nagy csoportra osztja a skót filozófus: egyesek amellett
érveltek, hogy az egyediség alapja valamely pozitív entitás (ez képezi a jelen lecke tárgyát),
míg másik – különösképpen Genti Henrik – az egyediséget olyan negációkra vezette vissza,
melyek magához az individuumokban instanciálódó természet lételméleti státuszához
tartoznak, és nem az individuumok valamely pozitív vonásai (lásd 4.2 lecke!).
I. Pozitív entitások mint individuáció-magyarázatok
Az egyediség elvének valamely pozitív entitásban való megalapozása öt bevett megközelítés
tárgyát képezte, ezek rendre
1) a járulékok megismételhetetlen konstellációját,
2) a mennyiséget,
3) az anyagot,
4) az aktuális egzisztenciát és
5) az individuum hatóokának szempontját

jelölték meg az individualitás princípiumának. E pozitív entitást szem előtt tartó tézisek cáfolata
előtt Scotus a tézisek bizonyos közös vonására hívja fel a figyelmet:

In Metaph. Lib. VII, q. 13, n19

Világos, hogy az első két út azt állítja, hogy formálisan a járulék
individualizál. A harmadikról általában azt állítják, hogy
magába foglalja a másodikat, mivel az anyagban fennálló
különbség különbözteti meg a potencialitás elve szerint a fizikai
nemeket1 […]. Tehát az [a különbség], amely az
individuumokat különbözteti meg, az ugyanazon elv alá eső
részek különbsége, mely részek egyike a másikon kívül van, és
befogadja a másik formáját. Azonban ezen különbözőséget az
anyagban a mennyiség által tételezzük. A negyedik is járulékot
állít [az individualitás princípiumának], ha azon létezést [esse]
járulékként tételezzük. Az ötödik is, ha a szóban forgó
’szempont’ járulék.
n20
Azt, ami a „formálisan a járulék általi” individuációra
vonatkozó összes vagy legalább is első három véleményre
nézvést közös, négy érvelő úton lehet megcáfolni.

Scotus tehát kiemeli az
akcidensek konstellációja, a
mennyiség és az anyag
álláspontjait, és ezek ellen
fogalmaz
meg
általános
ellenvetéseket. Az általános
ellenérvek Arisztotelésznek az
elsődleges szubsztanciákra
vonatkozó
felfogásán
alapulnak. Többek között arra
mutat rá Scotus, hogy az
elsődleges
szubsztancia
bármennyire is járulékok
hordozója, e járulékok megléte
indifferens az elsődleges szubsztancia lételméleti önállóságára vonatoztatva.
A járulékok esetleges konfigurációjának klasszikus ellenvetése:
In Metaph. Lib. VII, q. 13, n27

[…] a szubsztancia, amennyiben nem változik meg, nem lesz nem-ez […]

Vagyis a negációkat megfordítva így fogalmazhatunk: csak a szubsztancia lesz ’nem-ez’-zé
amennyiben megváltozik: kizárólag a szubsztanciális változás implikál individuális
különbséget. Ezzel szemben az akcidenciák megváltozása nem vonja maga után a szubsztancia
’ez’-ből ’nem ez’-zé válását, azaz az individuális differenciát. Ha a járulékok megváltozása
individuális különbséget implikál, és a járulékok megváltozása nem vonja maga után a
szubsztanciális változást, akkor egy és ugyanazon elsődleges szubsztancia két individuum
volna, ami abszurd. Az akcidensek konstellációjaként általi individuáció ellen Scotus
klasszikus érvet fogalmaz meg: egy individuumra valamely t1 időpontban jellemző aktuális
járulékkonfiguráció indifferens
In Metaph. Lib. VII, q. 13, n32
az individuumra nézvést:
az individuumot akár le is […] soha sem áll ellentétben a teljes aggregátummal [értsd:
cserélhetnénk a járulékok a járulékok bizonyos konstellációjának egészével – SJ]
konstellációjának
változat- önmagából fakadóan, hogy másban álljon fel, mint
amiben fennáll.
lansága mellett.

A klasszikus tézist, miszerint az individuáció princípiuma az anyag, Aquinói Szent Tamás
fogalmazza meg A létezőről és a lényegről című művének sokat idézett részletében:

Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről, ford.
Klima Gyula, Bp. 1990, 58.

Ezért tudnunk kell, hogy az anyag nem bármi módon véve az
egyediség alapja, hanem csak a megjelölt anyag [materia
signata]. Megjelölt anyagnak pedig a meghatározott
dimenziók alatt szemlélt anyagot nevezem. És ez az anyag nem
tartozik az embernek mint embernek a definíciójába, de
beletartoznék Szókratészébe, ha Szókratésznek lenne
definíciója.

Aquinói álláspontja szerint egy
individuum összes általános
sajátosságának
hipotetikus
elvétele
után
egy
„meghatározott dimenziók alatt
szemlélt anyag” maradna hátra,
mely kvantifikált anyag egyben az individuum egzisztenciájának csak rá jellemző alapja. Anyag
– individualitás – egzisztencia: Aquinói szerint ez garantálja az egyedi létezők fennállását
kategoriális-predikatív meghatározottságaikon túl.

In Metaph. Lib. VII, q. 13, n40
Scotus itt az anyag Aquinói-féle individuációjának
tézisével szemben hasonló módon érvel, mint amikor
az akcidenciák tézisét cáfolta. Az individuum
formájának alapul szolgáló anyag indifferens ezen
individuumra nézvést: az individuum felcserélhető egy
másikra, miközben megmarad ugyanazon anyag.

A harmadik út ellen ugyanazok az
érvek hozhatóak fel, mint a második
ellen. Különösképpen így érvelek ez
ellen: szám szerint ugyanaz az anyag,
mely egy individuum formája alatt
van, képes azt követően egy másik
individuum formája alatt létezni. Ez
tehát nem az, ami által két individuum
különbözik és ami által ez-itt [van]
ez-itt.

Kérdések:
1. Milyen jellegű pozitív entitásból vezették le a középkori gondolkodók az individualitás
princípiumát?
2. Hogyan érvel Duns Scotus az ellen, hogy a dolgok egyediségét a járulékos sajátosságok
konstellációja magyarázza?
3. Hogyan érvel Duns Scotus az ellen, hogy a dolgok egyediségét azon anyag különbsége
magyarázza, mely „felveszi” az univerzális formákat?
Irodalom:
Simon József: Létre nyílt lehetőség - Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és
Duns Scotus filozófiájában, Budapest, l’Harmattan, 2012, 132-152.
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Az individuáció princípiuma a skolasztikus filozófiában
Genti Henrik – a negáció, mint az individuáció princípiuma

Genti Henrik (Henricus Gandavensis,
1217-1293) az Aquinói Szent Tamás
utáni közvetlen filozófus-generáció egyik
legeredetibb gondolkodója. Részt vett
annak a grémiumnak a munkájában, mely
Étienne Tempier püspök vezetésével
megfogalmazza az 1277-es párizsi elítélő
határozatot.
Az alábbiakban az egyediség alapelvével
kapcsolatban
megfogalmazott
elképzelését ismertetjük. Az elmélet
fontosságát jelzi, hogy Duns Scotus
legalább olyan súllyal ismerteti és
legalább olyan részletesen cáfolja azt,
mint Aquinói Szent Tamás teóriáját.
A szemelvényeket saját fordításomban közlöm.
Az első szemelvény forrása:
Henricus de Gandavo: Summa (Quaestiones ordinariae) art. XXXV-XL, Ancient and
Medieval Philosophy, Series 2, vol. XXVIII., ed. by Gordon Wilson, Leuven 1994.
A második szemelvényt Duns Scotus Metafizika-kommentárja kritikai kiadásának jegyzetapparátusa
alapján fordítottam, Henrik Quodlibet V-nek nincs modern kiadása:
Duns Scotus: Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis. Ioannis Duns Scoti
Opera Philosophica, vols. IV, ed. by G. J. Etzkorn. St. Bonaventure, New York 1997, 237,
108. jegyzet.

Genti Henrik: Summa a. 39 q. 3 ad 2:
Terminológiai megjegyzések:
a ’szuppozitum’ nem más,
mint az egyes faj vagy
univerzálé
alá
tartozó
individuum. A szó szerint
’alá-tett’-et jelentő kifejezés
arra utal, hogy ez az a valami,
„amin” képes az általános faj
egyediként létezni, mégpedig
úgy, hogy az egyedi dolog
elsődlegesen
a
faj
instanciációja, és semmi más.
A ’természet’ fogalma alatt
pedig azt univerzálét vagy fajt
érti a szerző, melyet az egyes
individuumok instanciálnak,
mely közös a sok egyedi
dologra nézvést.

A teremtmények szuppozitumának a közös lényegen túli –
ahogy ezen emberben az emberség elvén túli – elve ugyanis
nem más, mint saját individuációjának elve, mely kizárólag a
negáció elve. […] A teremtmények esetén a személy vagy a
szuppozitum az által jön létre, hogy a közös és univerzális
természet önmaga által individuálódik szuppozitummá annak
révén, hogy az egyes szuppozitumban el van választva
másoktól. Ezen egyes szuppozitumokban ugyanaz a közös
forma más és más individuáció által individuálódik, anélkül,
hogy individuális formáik kölcsönösen közölhetőek volnának.
[…] A teremtett formában a negációt nevezzük a
szuppozitumokra történő felosztás és a szuppozitumok
individuációi okának. […] Így világos a teremtményekkel
kapcsolatban, hogy a szuppozitum individualitásának és
individuációjának, valamint hasonlóképpen a forma benne
történő individuációjának elve és oka formálisan a negáció,
jóllehet a hatóok szempontjából a [ható okság szerinti] ágens.

Genti Henrik: Quodl. V q. 8 in corp.:

Tehát az [individuáció okának] vagy valami negatívnak kell
lennie vagy valamely pozitív-aspektuálisnak [positivumrespectivum]. Azonban nem lehet pozitív-aspektuális, mivel ezen
aspektusnak szükségszerűen a teremtett dologban kellene
megalapozva lennie úgy, mint ami a szuppozitumban determinált.
Tehát valamely negatív feltételnek kell lennie. Ennélfogva azt kell
állítanunk, hogy a teremtett specifikus formák esetén […] az
individuáció elve […] a negáció, ami által maga a forma […] a
teremtés határaként úgy lett megteremtve, mint ami teljességgel
oszthatatlan a szuppozitumban, mint ami individuális és
szinguláris, minthogy híján van bármely – akár önmaga általi,
akár járulékos – oszthatóságnak, és mint ami bármi mástól
különbözik. […] Ez a ’negáció’ nem egyféle, hanem kettős –
minthogy ’belülről’ eltávolít minden sokszorozódást és
diverzitást, és ’kívülről’ minden azonosságot […]. E kétféle
negáció teljes mértékben meghatározza formálisan a forma elvét,
mely meghatározás által konstituálódik meg az abszolút
szuppozitum a forma lényegén túl. […] Így tehát csakis a
negációnak a formára vonatkozó meghatározása, mint formális
elv révén […] lesz teljessé úgy az individuáció, mint ahogy a
szuppozitum konstitúciója.

Henrik szerint tehát az
individuáció a természet saját
elvéből
fakadó
kettős
negáció eredménye. Az
általános
természet
individuumokban instanciálódik – e viszonyt Henrik
hallatlan szorosnak tartja és
kifejezetten a természet saját
elvéhez köti. A boethiusi
gondolatnak megfelelően az
emberség univerzáléját teljes
egészében kell birtokolniuk
az individuumoknak, az
emberség nem jellemezheti
úgy az egyik embert, mint
„politikai
közösség
alkotásának
képessége”
sajátosságát, míg a másik a „racionális gondolkodásra való képesség” sajátosságát, hanem
egyszerre kell rendelkeznie minden egyes individuumnak a faj/természet összes sajátosságával.

Az univerzálé oszthatatlanságára azonban Genti Henrik filozófiájában sokkal nagyon elméleti
súly hárul. Az univerzálé ugyanis önmagában rendelkezik azzal a tendenciával, hogy
individuumokban manifesztálódjon. A természet oszthatatlan, mégis instanciálódik.

emberség

negáció 1:
oszthatatlanság

Ember
1
emberség

negáció 2:
E1 ≠ E2

Ember 2

Ember 3

Amikor az emberség univerzálé Ember 1 individuumban fennáll, akkor mintegy megőrzi az
univerzálé ama mozzanatát, mely azt „már” az egyedi dolgokban történő fennállása előtt
jellemezte. Az első negáció pontosan ezt fejezi ki: olyannyira szoros a faj és az individuumban
történő instanciáció közötti viszony, hogy maga az esszenciális sajátosság fennállása által
jellemzett szuppozitum is oszthatatlan. Az individuumban fennálló természet ezen a módon
belsőleg oszthatatlan: az individuális forma esetleges felosztásával megszűnik az individuum.
A sok dologban instanciálódó természet és az individuális természet mindenben megegyezik,
kivéve azt a negatív jegyet, hogy az utóbbi már nem instanciálódhat tovább áll. Henrik szerint
az univerzálé oszthatatlanságának elve oly módon őrződik meg az egyedi dologban, hogy az
utóbbiban fennálló sajátosság tovább már közölhetetlen. Másfelől az individuált természet
különbözik ugyanazon természet minden más individuációjától. Az önmagában vett általános
természet sajátossága, hogy instanciálódásai nem általánosíthatóak: „Ezen egyes
szuppozitumokban ugyanaz a közös forma más és más individuáció által individuálódik,
anélkül, hogy individuális formáik kölcsönösen közölhetőek volnának.”
Az individualitás negációból történő eredeztetését nagy mértékben motiválta az, hogy
ne kelljen valamiféle „pozitív” entitást felvenni ahhoz, hogy az általános sajátosságokkal bíró
egyedi dolgok létezését megmagyarázzuk. Ha az univerzálé instanciációja bármi más pozitív
entitásra szorulna, akkor az ugyanúgy általános természet jellegét venné magára és a „dologban
kellene megalapozva lennie úgy, mint ami a szuppozitumban determinált”. Vagyis ezen
pozitívumnak még az eredeti általános természethez hasonlóan instanciálódnia kellene, ami
csak kitolja az individuáció problémáját. Ha az anyag volna az individuáció alapelve – ahogy
azt Aquinói Szent Tamás tanította –, akkor magyarázatot kellene adnunk arra, hogy az általában
vett anyag miként instanciálódik az egyes individuumokban – és ezt a problémát azzal sem
vagyunk képesek megkerülni, hogy az anyag nem a kategoriális rend valamely sajátossága. Az
anyag általi individuáció is előfeltételezi a negáció általi individuáció tézisét. Egyedül a negáció
elve képes oly módon számot adni az individuációról, hogy ne kelljen az adott univerzálé és az
alája tartozó egyes dolgok mellett újabb univerzálét felvenni. Összegezve: Henrik elgondolása
szerint pusztán két negatív – egy „belső” és egy „külső” – mozzanattal egészül ki a természet
individuációja során.

Kérdések:
1. Mit tekint az egyediség alapelvének Genti Henrik?
2. Mit képes teljesíteni az első negáció Genti Henrik szerint?
3. Mit képes teljesíteni az második negáció Genti Henrik szerint?
Irodalom:
Simon József: Létre nyílt lehetőség - Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és
Duns Scotus filozófiájában, Budapest, l’Harmattan, 2012, 132-152.
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Metafizika
4.3 lecke – 25 perc
Az individuáció princípiuma a skolasztikus filozófiában
Duns Scotus 2
Idézzük fel a téma bevezetésénél felvázolt ábrát!
szubsztancia

általános

minőség

mennyiség

viszony

stb…

egyedi

élettelen
élő (vegetatív élőlény)

állat (vegetatív és érzékelő élőlény)

ember (vegetatív, érzékelő és racionális élőlény)

Az individuáció kérdése az, hogy
mi történik itt a legalsó faj
(univerzálé, forma) és az
individuum között?

Szókratész Platón

Aquinói Szent Tamás szerint az anyag individualizálja a formát az egyedi létezőkben: ugyanaz
a forma más és más anyagot szervez szubsztanciákká az egyes individuumokban (lásd 4.1
lecke!).
Genti Henrik úgy vélte, hogy a legalsó univerzálé és annak az individuumban fennálló párja
között pusztán az instanciálódás negációjának mozzanata képez különbséget. Az
individuumban fennálló univerzálé nem ismétlődhet meg más partikuláris entitásokban és nem
is lehet azonos az azokban fennálló univerzálékkal (lásd 4.2 lecke!).
Duns Scotusnak az Aquinói-féle nézettel szembeni érvelését láttuk a 4.1 leckében: az anyag
változatlansága mellett ugyanúgy kicserélhető az individuális entitás, mint a járulékok
konstellációjaként felfogott individualitás helytelen tézisének esetében. A következőek során
azt vesszük szemügyre, hogy hogyan érvel a skót filozófus Genti Henrik álláspontjával
szemben, mely szerint az egyediség alapelve kizárólag a partikuláris dologban fennálló
univerzálé további instanciálódásának tagadása – és semmi más.
A szemelvényeket saját fordításomban közlöm, a magyar verziók Duns Scotus
Metafizika-kommentárjának modern kiadása alapján készültek:
Duns Scotus: Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis. Ioannis Duns Scoti
Opera Philosophica (vols. III–IV), ed. by G. J. Etzkorn. St. Bonaventure, New York
1997-

Scotus rövid általános ellenvetése:
In Metaph. VII, q. 13, n57

Ez ellen: bármennyire is úgy tűnik, hogy [Genti Henrik] azt állítja

Az individuális természet […], hogy ezen negáció formális, az csak a természet limitációja,
oszthatatlanságának
és melyet a negáció követ.
nem-azonosságának
negatív
mozzanatai
először a már individualizált természeten jelennek meg. A két negáció valódi különbségeket
fejez ki az általános és individualizált természet között, ám Scotus szerint nem alkalmas az
individuáció mozzanatának magyarázatára. A két negáció nem tartozik közvetlenül az általános
természethez, hanem csak „azután” lépnek elő, amikor már a természet individuumokban
instanciálódott. Előbb „valaminek” – bármi is legyen az – végre kell hajtani a természet
individuációját ahhoz, hogy az általános és az individualizált természet közötti különbség e két
negatív mozzanatban megmutatkozzon.
Scotus szerint a Genti Henrik-féle negáció azt fejezi ki, hogy az univerzálé az individuumban
In Metaph. VII, q. 13, n115

nem osztható fel sokra és ami minden mástól szám szerint különbözik.

Scotus készségesen elfogadja a természet oszthatóságának Henrik-féle negációját: az
emberségnek teljes mértékben jelen kell lennie Szókratészban. A természet nem darabolható
fel oly módon, hogy az őt
In Metaph. VII, q. 13, n116
instanciáló
individuumokból
Ennek első részét úgy kell értenünk, hogy a szubjektív
álljon össze. Az emberség mint a
részekre történő felosztás önellentmondást foglal magában.
minden emberben instanciálódó
Ezen ellentmondás csakis olyasvalamin alapulhat, ami
természet nem oszlik részekre az
benne-van az individuumban. Nevezzük az individuumot aindividuumokban.
Mindennek
nak. Ezt kétféleképpen bizonyítjuk:
ellenére az individuációt nem
Első módon így: a szubjektív részekre osztás tökéletlenséget
foglal magában, ezért távolítjuk el Istentől. Tehát ez csakis
magyarázhatjuk
a
természet
az által áll ellentmondásban bármivel, ami egy bizonyos
oszthatatlanságának tézisével: az
tökéletesség magában a dologban. És bármennyire is azt
egyes individuumban ugyanis a
állítjuk itt, hogy a felosztás így tökéletlenséget implikál a
természet
tökéletességeként
fajlagos természetben vagy bármely önmagában vett
felfogott oszthatatlanság mellett
természetben, valamint hogy az oszthatatlanság
egy másik oszthatatlanság is
lehetetlensége valamely tökéletességből ered, mégis a
megjelenik
–
a
felosztott
természet szuppozitumában nem valamely tökéletesség,
individuum
elveszti
hanem valamely korlátozás miatt [lép fel az
individualitását.
Ez
az
oszthatatlanság].
oszthatatlanság nem a természet
oszthatatlanságának következménye, hanem annak, hogy a természet valami más – nevezetesen
az individuális forma – által limitált az adott individuumban. A természet individuációja
oszthatatlan individuummá és a természet oszthatatlansága az individuumban két különböző
elv.
In Metaph. VII, q. 13, n119

Mi lesz tehát ez [értsd: a további instanciáció
ellentmondásosságának elve – SJ] ’a’-ban? Nem a negáció.
[…] Továbbá, az individuum a legigazabb létező és a
legigazabb egy, ahogyan emellett az első szubsztanciával
kapcsolatban érvelünk, mely a legmagasabbrendű
szubsztancia, melynek sajátja a keletkezés és amely bizonyos
hatások alatt áll, sőt ő maga is hatást fejt ki. Úgy tűnik, hogy
mindezt tagadja az, ami formálisan a negáció által
konstituálódik. Ez tehát ’a’-ban pozitív, mely pozitívum nem
járulék, sem nem valamely szimultán sokaság […].

Scotus itt az individuum mint
elsődleges szubsztancia tézisére
utal: a szubsztancia minden más
kategóriától független aktualitás.
A természetet kiegészítő negáció
elve túl gyenge ahhoz, hogy az
elsődleges szubsztancia autark
létezéséről képes legyen számot adni. Ha azonban a negációval szemben valamely pozitív
entitás számlájára kell írnunk az individuális instanciációt, az nem történhet meg a járulékok
konstellációjára vagy az anyag által biztosított szimultán sokaságra történő utalással.
Scotus szerint tehát az individuumon fellelhetőnek kell lennie egy olyan pozitívumnak, mely
képes számot adni a szingularitásról. A fenti szakasz utolsó mondataiban a kérdés további
aspektusaira mutat rá. Egyfelől kétségkívül párhuzamba állítható a faji természet egyediségét
biztosító struktúra az individuum egyediségét biztosító struktúrával: ahogy a fajt egy specifikus
differencia egyediesíti a nemből vagy felsőbb fajból, úgy az individuum esetében is egy ilyen
differenciát keresünk. E párhuzam természetesen csak részleges: az individuális differencia
hozzáadásával mintegy kilépünk a kategoriális rendből annak legalján: az így kapott
individuum már nem predikálható tovább más individuumokról (ez a természet itt miért
közölhetetlen valamely másikkal). A párhuzam hangsúlyozása mégis arra utal, hogy
bármennyire is magunk mögött hagyjuk a kategoriális rendet az individuális differencia
hozzáadásával, mégis valamely pozitív formális mozzanat hozzáadásával tesszük ezt. A

kategoriális differenciák párhuzamba állítása az individuációval tehát az individualitás
princípiumának pozitivitására mutat rá.
Scotus gondolatmenete ama különbség részletezésének irányába halad, mely az instanciált
természet (faj, forma, univerzálé) önmagában vett egysége és az instanciált természettel bíró
partikuláris entitás egysége között áll fenn. Minden arisztoteliánus ontológia szerint a természet
csak akkor létezhet bármilyen módon is, ha vannak individuumok, melyekben instanciálódik.
Ez azt jelenti, hogy lételméleti szempontból az univerzálék létezése gyengébb, mint az
instanciációikat hordozó partikuláris entitások létezése. A partikulárék egysége azok erősebb
létezésénél fogva különbözik az univerzálék egységétől.

In Metaph. VII, q. 13, n61

Messzire
vezetne
annak
részletezése,
hogy
hogyan
vélekedik
Scotus
az
univerzáléknak a szám szerinti
egységnél
(a
partikulárék
numerikus
identitásánál)
gyengébb egységéről: az ő
terminológiája
szerint
az
univerzálék
formális
identitásáról. Mindenesetre a
formális identitással szemben tételezhető a szám szerinti egység sokasága, másként
fogalmazva: a természet individuumok sokaságában instanciálódik. Ekkor azonban metafizikai
képtelenség e sokaságból kijelölni azt az egy individuumot, melynek ’ez-itt’ természete alapján
a természet formális identitását tételezhetnénk. A természet egysége indifferens instanciációira
nézvést, mely mozzanat éppen hogy eltávolítja az individuumokban fennálló individuális
természetektől. A természet azon per se – és Scotus által is vallott – sajátossága, hogy csak az
önmaga alá tartozó egyedekben állhat fenn, nem hogy megoldaná az individuáció problémáját
– ahogy arról Genti Henrik meg volt győződve – hanem éppenhogy problematikussá teszi az
individuáció princípiumának a természethez való szoros hozzácsatolását.
Ily módon úgy tűnik, hogy a természet nem önmaga által ezitt [ez a meghatározott természet], mivel egy olyan entitás,
melynek saját reális egysége gyengébb a szám szerinti
egységnél, sem önmaga által egy a szám szerinti egység
értelmében […] Tehát a természet ebben nem „ez-itt”. […]
semmi sem önmaga által egy a saját egységénél erősebb
egység alapján. A gyengébb egységgel ugyanis ellentmondás
nélkül tételezhető az erősebb egységgel ellentétes sokaság,
mely sokaság nem tételezhető az erősebb egység alapján.

Scotus azt a megoldást javasolja, hogy vegyünk fel egy olyan specifikus sajátosságot a
partikuláris dolgokban, amely az univerzálé individuációjáért felel
In Metaph. VII, q. 13, n123

Így tehát – mivel az individuumok sajátlagos különbség által
léteznek, és nem előzetesen különbözőek – a szám szerinti
egység okát kell kutatni, amely ok által előzetesen
ellentmondásos a sok szubjektív részre történő felosztás, és
ami által előzetesen különbözik a másik individuumtól,
méghozzá olymódon, hogy az a valami ebben az
individuumban és a másik valami abban az individuumban
előzetesen különbözőek. Ezt sajátlagosan individuális vagy
szinguláris differenciának nevezzük, mert „a differencia az,
ami által különböznek az önmaguk által egyediek”

A sajátosságoknak a kategóriák
alatt
kibomló
rendjéhez
hasonlóan ez az individuális
forma is specifikus különbség
által körvonalazható. Azonban
amíg a sajátosságok rendjének
specifikus differenciái csak
formálisan
identikus
sajátosságok egységét képes

felmutatni, addig az individuális differencia numerikusan önazonos partikuláris entitásokat
jelöl ki.
In Metaph. VII, q. 13, n124
Minél lejjebb haladunk a
speciesek sorában, annál erősebb
a specifikus differencia által
létrehozott
egység.
Az
individuális differencia, mely az
individuum ez-itt természetét
különösíti ki a legalsó általános
természetből, a legerősebb szám
szerinti egységet hozza létre.

Az individuális differenciáról hasonlóképpen kell ítélni, mint
a fajlagos differenciáról. Erre vonatkozóan van egy különbség
is: a specifikus differencia gyengébb egység oka, melynek
nem mond ellent teljesen a szubjektív részekre történő
felosztás. Ezen differencia viszont erősebb [egység oka],
ahogy a fajlagosak között az alsóbbrendű differencia is
erősebb egység oka, mint a felsőbbrendű. Tehát végül is
valamely legnagyobb mértékű egység jön létre, melynek oka
a legtökéletesebb differencia lesz, melyet individuálisanak
állítunk.
Ezen individuális differencia, mivel valaminek nem
predikálható, hanem csupán alávethető elvben konstituáló
princípiuma – méghozzá a legnagyobb mértékű alávethetőség
által –, illetve mivel a szubjektum a predikátum szempontjából
a materiális, így ’materiális differenciá’-nak is nevezhető, és
ennélfogva nem princípiuma valamely definíciónak, mely
sajátlagosan a predikátum és a bizonyítás középfogalma.

Az individuális differencia úgy
szűkíti le a legalsó fajt az
individuumra, hogy jóllehet a
létrejött elv formális (differencia
eredménye),
az
mégsem
predikálható, hanem pusztán
csak alávethető (subicilibis). Scotus erőfeszítései itt arra irányulnak, hogy a predikációskategoriális viszonyok fogalmi hálójával jellemezzen egy olyan entitást, mely maga a
kategoriális rend alatt jelenik meg. Az individuális differencia által létrejött individuális
formára (ez-itt természet) jellemző az „alávethetőség” mozzanata – mégpedig pontosan úgy,
ahogy a kategoriális természetek alávethetőek a felsőbb fajnak vagy nemnek. Azonban a
kategoriális természetektől eltérően az individuális természet már nem rendelkezik a
predikálhatóság sajátosságával: sem abban az értelemben, hogy e forma predikálható volna
valamely más individuumról, sem abban az értelemben, hogy definíció tárgyát képezhetné. Az
„alávethetőség” nem jelenti azt, hogy az individuális forma a kategoriális formákhoz hasonlóan
teljes mértékű predikáció alá essen.
Az így létrejött individuális forma vagy ez-ittség (haecitas, haecceitas n61, n176) tehát pozitív
sajátossága az individuumoknak, jóllehet nem olyan kategoriális jellemző, mint a mennyiség.
Bár a haecitas nem pozitív kategoriális jellemzője az individuumoknak, mégsem a természet
instanciálódásakor fellépő két féle negáció eredménye. Scotus különböző kifejezései jól
szemléltetik a haecitas ezen finoman egyensúlyozott lételméletét: individuális forma (forma
individualis), a forma legvégső fokozata (ultimus gradus formae), pozitív entitás (entitas
positiva), ez-ittség (haec(e)itas). Összefoglalva: Az ’emberség’ közös természete az, ami
fennáll Platónban és Szókratészben, jóllehet Szókratészben az ’emberség’-et Szókratész
’ezsége’ tezi individuálissá, míg Platónban Platón ’ezsége’ individuálja azt. Az individuált
emberség Szókratészben ugyanúgy megismételhetetlen és tovább már instanciáhatatlan, mint
ahogy az individualizált emberség Platónban.

Kérdések:
1. Mi lesz az a pozitív sajátosság, mely Duns Scotus szerint magyarázatot ad az egyedi dolgok
individualitására?
2. Milyen egység jellemzi az univerzálékat, és milyen egység jellemzi a partikuláris dolgokat
Duns Scotus szerint?
3. Miben hasonlít ez a haecceitas sajátossága a partikuláris dolgok egyéb sajátosságaihoz és
miben tér el azoktól?
Irodalom:
Simon József: Létre nyílt lehetőség - Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és
Duns Scotus filozófiájában, Budapest, l’Harmattan, 2012, 132-152.
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Metafizika
5.1 lecke – 25 perc
Az abszolútum problémája a klasszikus görög filozófiában
Parmenidész

Parmenidész, Kr. u. 1. század, Velia
(Olaszország)

Parmenidész (kb. Kr. e 6. század vége – 5.
század közepe) a dél-itáliai eleai filozófiai
iskola, és egyben a preszókratikus görög
filozófiatörténet legjelentősebb gondolkodója.
Filozófiáját
töredékesen
fennmaradt
Tankölteményében fejti ki, mely azzal, hogy
mintegy magasabb spekulatív szintre emeli a
preszókratikusok természetfilozófiai arkhéprincípiumait, döntően befolyásolja a klasszikus
athéni filozófia (Platón és Arisztotelész)
metafizikai gondolkodását. Filozófiájának
többféle értelmezése lehetséges, az abszolútum
témakörét szem előtt tartva a jelen lecke az ún. monista metafizikai koncepció
gondolkodójaként mutatja be Parmenidészt.

A Tanköltemény alapvetően három részből áll:
1. Irodalmi jellegű narratív felvezetés: Parmenidész elmeséli, hogy az Éj palotájából
Napleányok jöttek el érte, és az Éj és a Nap ösvényének kapuján keresztül egy
istennőhöz vezeték őt, aki kinyilatkoztatás-szerű tanítást ad elő; a másik két rész e
tanítás 2 szakasza
2. A létezésről szóló tan: metafizika
3. A nem-létezésről szóló tan: természetfilozófia
A leckében a 2. rész metafizikai tanítását vesszük szemügyre, a szemelvények forrása:
Parmenidész: Töredékek, in: Parmenidész – Empedoklész: Töredékek, ford. Steiger Kornél,
Budapest, Gondolat, 1985.
Parmenidész: Töredékek, 8 (B1, 28-30)
[…] Mindent meg kell tudnod,
mind a jólkerekített Igazság rendületlen szívét,
mind a halandók vélekedéseit, melyekben nincs igaz
bizonyosság.

A
kiindulópont:
az
filozófiai
megismerés
Igazsága és a halandók
nem-filozófiai vélekedésének elkülönítése, egyelőre még anélkül, hogy
Parmenidész a két megismerés-típus tárgyainak sajátosságára utalna.
Steiger Kornél fordítása helyett Bene László
verzióját követi a dőlt betűs rész, vö. Bene László:
Parmenidész, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek,
szerk. Boros Gábor, Budapest, Akadémiai Kiadó,
2007, 44. o.

Az értelmezők abból
indulnak
ki,
hogy
Parmenidész
meghatározatlanul hagyja a
létezés
predikátumának
alanyát, nem tudjuk, hogy
mi az, aminek a létezését
állítjuk, és mi az, amivel
kapcsolatban nemlétezése
tagadása igaz kijelentést
eredményez.

Parmenidész: Töredékek, 8 (B2, 1-8)
Nos […] elmondom […],
melyek a kutatásnak azok az egyedüli útjai, amelyek
elgondolhatók.
Az egyik, hogy: létezik és nincs nemlétezés.
Ez a bizonyosság ösvénye (mert az Igazságot követi).
A másik, hogy: nem létezik, s hogy kell is, hogy ne legyen.
Azt mondom neked, hogy ez az ösvény teljességgel
kutathatatlan,
mert meg sem ismerheted a nemlétezőt (mivel nem
lehetséges)
és ki sem mondhatod.

Parmenidész: Töredékek, 9 (B6, 1-3)
Ami kimondható és elgondolható, annak léteznie kell. Mert
van a létezés
és nincs, ami nem létezik.

Itt az elgondolhatóság és
az ebből következő nyelvi
közölhetőség lesz az a
sajátosság, mely egy

tárgyon a létezésének állítását és nemlétezése tagadását biztosítja. Az ezzel szembenálló
vélekedés, „tévelygő gondolkodás” jellemzi a „különbséget tenni nem képes népség”-et, így a
nemlétezőre vonatkozó vélekedés a létezés és nemlétezés közötti különbségtétel által
körvonalazódik.
A helytelen utat választók tehát azok,
Parmenidész: Töredékek, 8 (B6, 8)
akik a létezést és a nemlétezést ugyanannak tartják
A létezés és nemlétezés különbözik, mégpedig radikális, áthidalhatatlan módon. Ez a tétel
Parmenidész számára teljes mértékben felszámolja az anyagi világra vonatkozó tudás
lehetőségét. Az időbeli változásnak alávetett anyagi dolgok ugyanis nem gondolhatóak el
azonosként. Vegyük azt a példát, hogy egy sajátosság t1 időpontban (5 cm szakáll-hosszúság)
még nem jellemez egy egyedi dolgot (Szókratész), majd t2 időpontban már jellemzi azt. A t1
időpontban 4 cm szakáll-hosszúsággal rendelkező Szókratész t2 időpontra megváltozik,
szakállának hosszúsága 5 cm-re nő. Mivel a „5cm szakáll-hosszúság”-ot egyaránt állítjuk és
tagadjuk is Szókratészről, ezért az „5 cm szakáll-hosszúságú Szókratész” létezik is és nem is
létezik. A „nemlétezés útját” választó vélekedés elfogadja ezen azonosságot, míg Parmenidész
nem fogadja el. Az azonosság csak a létező önazonosságaként gondolható el. Itt egy sajátos
aszimmetria lép fel: a létező abszolút azonosságával szemben nem áll fenn a nemlétező
semmiféle azonossága. A nemlétező nem csak valamiféle oppozícióban áll a létezővel, mely
oppozíció tagjaként jól körvonalazható azonossággal rendelkezne, hanem egyáltalában híján
van bármiféle önazonosságnak. A változó sajátosságoknak nincs egy szilárd hordozója, mely a
változás során az egyedi dolgok azonosságát képes volna garantálni. Az azonosság hiánya a
létezés teljes hiányát implikálja a nemlétező teljes mértékben nemlétező.
Ebből az azonosság-feltételből következnek a létező sajátosságai:
Az, ami van:
1. keletkezetlen és pusztulhatatlan
- Nem keletkezik, mert a keletkezést megelőző állapotban fennálló nem-létezését
egyszerre kellene állítanunk a keletkezés utáni állapotot jellemző létezésével.
Ugyanígy: a pusztulást követő állapotban fennálló nem-létezését egyszerre kellene
állítanunk a pusztulás előtti állapotot jellemző létezésével.
2. homogén, nincsenek részei
- teljes önazonossága ellentmond annak, hogy részeket különítsünk el benne;
elgondolhatatlan, hogy bármely része, bármilyen aspektuális szempontból is akár,
de különbözzön tőle.
3. mozdulatlan
- nem lehetséges olyan hely, ahová mozdulna, hiszen annak a helynek különböznie
kellene tőle, azonban az abszolút önazonosságtól nem különbözik semmi.
4. tökéletes
- elgondolhatatlan, hogy bármi hiányozzék belőle, mert a hiány is a hiányzó
metafizikai mozzanat különbségét feltételezné
A szigorú monista értelmezés szerint tehát Parmenidész azt a paradoxnak tűnő tanítást adja elő,
hogy csak egyetlen dolog létezik, és ez az egyetlen dolog teljesen változatlan és nincsenek
megkülönböztethető részei. E tézis szerint a mindennapi tapasztalatunkban feltáruló világ nem
létezik; a változás és a dolgok sokaságának létezésére vonatkozó hétköznapi hiteink teljes

mértékben hamisak. A valóság egy minden változást nélkülöző egység, ezzel szemben az
érzékek által észlelt világ nem
valóságos.
Parmenidész: Töredékek, 10 (B9, 34-38)
Parmenidész összegzése a
Ugyanaz a gondolkodás és ami végett a gondolat van,
gondolkodás és létezés szoros
mert a létező nélkül, amelyben kifejeződött,
egymásrautaltságát mondja ki.
nem találod a gondolatot: mert nincs és nem lesz semmi
A Moira alakjára történő
a létezőn kívül, mivel Moira megkötözte,
mitológiai
utalás
a
hogy egész és mozdulatlan legyen.
megismerés
és
létezés
determinisztikus kapcsolatára
utal.
Itt nem csak arról van szó, hogy egyfelől
-

a megismerés-gondolkodás oldala az azonosság metafizikai kényszerét rója a
létezésre: a létezés önazonos;

hanem arról is, hogy
-

a megismerés-gondolkodás maga azonos a létezéssel: a létezés és a gondolkodás
azonosak. (Erre Plótinosz metafizikájában fogunk visszatérni)

Nem csak arról tehát, hogy
azonosság

Létezés

Gondolkodás/Megismerés

hanem arról is, hogy
azonosság

Létezés

Gondolkodás/Megismerés

Parmenidész filozófiája az első spekulatív abszolútum-metafizika az európai filozófia
történetében. E spekultaív metafizikai attitűd még közvetlenül és eleven erővel jelent kihívást
a klasszikus athéni filozófia két kimagasló alakja számára. Amikor Platón és Arisztotelész saját
metafizikai tanításaik tükrében megfogalmazzák az e kihívásra adott válaszaikat, akkor
félreérthetetlenül a – gondolkodás által implikált – parmenidészi azonosság-feltételre
koncentrálnak. Eltérő módon bár, de mindkettejüknek van egy elmélete arról, hogy miként
magyarázhatjuk az individuális dolgok létezését, ennek részletezése során kell számot adniuk
arról, hogy miként viszonyul e lételmélet ahhoz, ahogy Parmenidész a létezés
elgondolhatóságából kiindulva tagadja a fizikai világ dolgainak sokaságát – tagadva azt, hogy
megfelelnének a velük szemben támasztott azonosság-kritériumnak. Platón és Arisztotelész ezt
a problémát a Lét és az Egy metafizikai instanciáinak egymáshoz való viszonyként
problematizálja.

Kérdések:
1. Hogyan jellemzi Parmenidész a megismerés két útját?
2. Milyen érvek szólnak a változás realitása ellen Parmenidész metafizikájában?
3. Milyen sajátoságai vannak a létezésnek („annak, ami van”) Parmenidész
tankölteménye szerint?
Irodalom:
Bene László: Parmenidész, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor,
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 43-48.
Mogyoródi Emese: Parmenidész és a semmi, in: Magyar Filozófiai Szemle 56 (2012) / 2, 9-24.
Palmer, John: Parmenides, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/parmenides/>.
Steiger Kornél: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája, in: Parmenidész – Empedoklész:
Töredékek, ford. Steiger Kornél, Budapest, Gondolat, 1985, 75-161.
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Az abszolútum problémája a klasszikus görög filozófiában
Platón és a Parmenidész-dialógus 1
A klasszikus ideatan

Platón Kr. e. 370 körül alkotott portréjának hellénizmuskori
másolata
Centrale Montemartini, Róma

Annak megértése érdekében, hogy Platón (kb. Kr. e.
427-347) hogyan tematizálja a parmenidészi abszolútum
problémáját, ismertetnünk kell Platón alkotói
korszakainak bevett felosztását. Kisebb-nagyobb
eltérések mellett Platón életművét három nagyobb
korszakra szokás felosztani – a filozófiatörténészek
általában elfogadják, hogy e három korszak tekintetében
a szövegek keletkezésének kronológiája összhangban
van Platón filozófiájának elméleti fejlődésével:
1. Korai vagy szókratikus dialógusok: ezeket etikai témák uralják, a későbbi ideatan úgy
előlegeződik meg, mint az etikai univerzálék tana.
2. Középső korszak: a klasszikus ideatan megfogalmazása (Állam, Phaidón, Phaidrosz,
stb.)
3. Kései korszak: (Theaitétosz, A szofista, Az államférfi, Törvények stb.)

A Parmenidész című dialógus a 2. és a 3. korszak határán áll; szerzője a 3. korszak más
műveihez (főként A szofistához) hasonlóan mintegy önmagát kritizálja, amennyiben a második
korszak nagy műveiben megfogalmazott klasszikus idetannal szembeni lehetséges
kérdésfelvetéseket fogalmazza meg. E kritika – melyet Platón persze a rá jellemző irodalmi
tudatosságból fakadóan igencsak összetett perspektívában vezet elő – alapvetően a
parmenidészi filozófia felől éri az ideatant.
Klasszikus ideatan a 2. korszakban
A platóni ideatan klasszikus megfogalmazása szerint az individuális dolgok azért rendelkeznek
olyan sajátosságokkal, melyeket más egyedi dolgok is bírnak, mert az egy bizonyos sajátosságot
bíró dolgok egy és ugyanazon ideában részesednek. A piros dolgok (rózsák, Ferrarik és
Liverpool-mezek) részesednek a pirosság ideájában.

piros ideája
részesedés

Platón úgy vélte, hogy a partikuláris dolgok időben léteznek, míg az univerzálék
(=ideák=formák) időtlen entitások. Lételméleti szempontból az ideák mint általános létezők a
valódi értelemben vett paradigmatikus létezők: a részesedés temporális világának objeektumai
csak másodlagos értelemben létezők. Az ideák hordozzák az időbeli változásnak alávetett
anyagi világ lényegstruktúráit. Az ideák változatlanok: tartalmuk nem függ a temporális
megvalósulásaiktól. Maguk az ideák is rendszerrbe szerveződnek: az alsóbb rendű ideák
részesednek a felsőbb rendűekből: az ideák felszálló ága a Legfőbb Jó ideájában ér véget, mely
elsősorban nem az erkölcsi rend, hanem az egész univerzum + az ideák viágának legfőbb ideája.
Metafizikai szempontól a klasszikus ideatan Platónjának egyik fő kérdése az, hogy miben rejlik
az ideák ama képessége, hogy a bennük részesülő dolgok reprezentálják az adott sajátosság
időtlen ideáját. Platón több helyen arról ír, hogy az ideák e metafizikai képességét az
magyarázza, hogy az ideákat magukat is jellemzi valamiféle módon az a sajátosság, melynek
ideái ők. Másként fogalmazva: A piros Ferrarikhoz hasonlóan a piros ideája maga is piros. Ismét
másként: A piros rózskhoz hasonlóan a piros ideájáról is állítjuk, hogy piros.

A fenti ábrát így módosíthajuk:

piros ideája
részesedés

Azonban a Ferrarik és a piros ideája között nyilvánvaló különbség áll fenn:
A Ferrari részesül a piros ideájában.
A Ferrari [van] piros.

A piros ideája nem részesül a piros ideájában.
A piros ideája [van] piros.

1.
A Ferrari és a piros ideája megegyezik abban, hogy predikáljuk róluk a piros sajátosságát: ezt
a létige ún. kopulatív használata fejezi ki. Ha a piros sajátosság fennáll egy objektumon, akkor
az objektumot megjelölő szubjektum-termminushoz a predikátumot a kopulatív jelentésű
létigével kapcsoljuk hozzá.
2.
Azonban amíg a Ferrari részesedik a piros ideájában, addig a piros ideája nem részesedik
önmagában.
Amikor Platón az ideák ama képességét, hogy azok egyedi dolgokban istanciálódhatnak annak
a számlájára írja, hogy maguk is rendelkeznek az általuk kifejezett adott sajátosságokkal, akkor
egy önpredikációs viszonyt feltételez az ideával kapcsolatban. A piros ideájáról anélkül
predikálhatjuk a piros sajátosságot, hogy részesednie kellene benne. Platón elképzelése szerint
ez a mozzanat rámutat a partikuláris-egyedi-időbeli és az univerzális entitások közötti
különbségre is. Az egyedi dolgokról csak akkor állíthatunk egy sajátosságot, ha az részesedik
az adott sajátsság ideájában. Az univerzális entitás (=idea=forma) mintegy rendelkezik az
önpredikáció belső mozzanatával: nem kell – és nem is szabad – a részesednie az adott
sajátosság ideájából: önmagából. Az ideák azonosságának pozitív mozzanata az önpredikáció,
míg az önrészesedés nem az.

Ennek érelmében így módosíthetjuk a fenti ábrát:

önpredikáció

piros ideája

önrészesedés
részesedés és predikáció

önpredikáció

Kérdések:
1. Platón melyik alkotói korzakában fogalmazza meg az ideatan klasszikus alakját?
2. Hogyan magyarázza Platón ideatana azt, hogy küllönböző egyedi dolgok hasonló
sajátosságokkal rendelkeznek?
3. Vajon Platón ideatana szerint milyen értelemben állítjuk-e a piros ideájáról azt, hogy piros?
Irodalom:
Bene László: Szókratész és Platón, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor,
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 65-99.
Silverman, Allan: Plato's Middle Period Metaphysics and Epistemology, The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/plato-metaphysics/>.
Vlastos, Gregory: Self-Predication and Self-Participation in Plato’s Later Period, in: Uő.:
Platonic Studies, Princeton University Press, 1973, 323-334.
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Az abszolútum problémája a klasszikus görög filozófiában
Platón és a Parmenidész-dialógus 2
Az eleata kihívás a klasszikus ideatannal szemben
A szemelvények a következő fordítás alapján szerepelnek:
Platón: Parmenidész, ford. Bárány István, Budapest, Atlantisz 2017.
Az e verziótól eltérő idézeteket külön jelezzük.

Platón a Parmenidészben az ’egy’ és a ’létezés’ univerzáléit vizsgálja, mint általános
entitásokat. Fontos szem előtt tartani azonban Platónnak az e dialógusban elfoglalt
perspektíváját: ezúttal nem az időbeli individuális dolgok lételméleti konstitúciója érdekli,
hanem ama univerzálék lételmélete, melyek az individuális dolgok sajátosságainak metafizikai
elveit jelentik. E problémát a Parmenidész című dialógusban kifejezetten a parmenidészi
problémák mentén veti fel: a tárgyalás így nem dönti el, hogy az ’egy’ és a ’létezés’
legmagasabb rendű univerzáléi instanciálódnak-e individuális téridőbeli dolgokban (klasszikus
platóni ideatan), vagy sem (Parmenidész álláspontja). Ennek ellenére Platón a metafizikai
problémák tárgyalása során végig szem előtt tartja azt, hogy az univerzálék alapvető
jellegzetessége az instanciálódásra való képességük. Ez azonban az univerzálék sajátossága, és
mint ilyen kerül a Platón által színre vitt beszélgetőpartnerek kérdésfelvetései közé. Az
ideákban részesedő individuális dolgok problémája másodlagos a Parmenidész című
dialógusban.
Kiinduló probléma: az individuális dolgok hasonlóságának kérdése. Nincs olyan dolog, amely
ne hasonlítana valamely sajátosság tekintetében más dolgokra, és nincs olyan dolog, mely
minden hasonlóság ellenére ne volna nem-hasonló más dolgokra nézvést. Valamiféleképpen
minden dolog azonos és különböző is egyszerre. Platón itt az idea-tan nyelvét beszéli, amikor
a részesedés metafizikai viszonylatának alkalmazásával bevezeti a hasonló és a nem-hasonló
ideáját, önmagában vett formáját.

Platón: Parmenidész 128e-129a, Bp. 2017, 18-19. o.
Sz: […] De azért azt mondd meg nekem: szerinted van-e a
hasonlóságnak valamifajta önmagában létező formája? És vane ezzel szemben egy másik, ezzel ellentétes forma, a nemhasonló? És vajon nem ebből a kettőből részesedünk-e
mindannyian: én is és te is és minden egyéb, amit soknak
nevezünk?

Platón Szókratésze az
ideatan álláspontján állva
természetesnek
tartja,
hogy a dolgok ellentétes
ideákból részesedjenek,
azonban elutasítja azt,
hogy maguk az ellentétes
ideák részesüljenek egymásban. Minden hasonló dolog egyben nem hasonló is, kivéve a
hasonlóság ideáját. Itt most nem tárgyaljuk azt a problémát, hogy milyen értelemben
rendelkeznek a hasonlóság sajátosságával egyfelől 1) a hasonlóságban részesedő dolgok és
másfelől 2) a hasonlóság ideája. Másként fogalmazva van-e különbség a hasonlóság
predikációjának módjában a hasonló dolgok és a hasonlóság ideájának esetében, hisz úgy tűnik,
mindkettőről állítjuk azt, hogy hasonlóak. Mindenesetre a két viszony különbözik. Miközben a
részesedő dolgok a részesedés ontológiai viszonylata miatt hasonlóak és emiatt predikáljuk
róluk a hasonlóságot, addig a hasonlóság ideája nem a részesedés miatt, hanem egy primitív
ontológiai reláció miatt hasonló, amit a hasonlóság önpredikációjának nevezünk (lásd az előző,
5.2 leckét!).

Platón: Parmenidész 129b, Bp. 2017, 19-20. o.
Sz: […] Azt viszont Zénón, egyáltalán nem tartom
furcsának, ha valaki arra mutat rá, hogy a dolgok
mindkettőben részesedvén, mindkét tulajdonsággal
rendelkeznek [értsd: a hasonlóság és a nem-hasonlóság
sajátosságaival – SJ]; és azt sem, ha valaki megmutatja,
hogy az összes dolog egy – mivel részesedik az egyből –,
és hogy ugyanez az összes dolog sok is – mivel a
sokaságból is részesednek ezek a dolgok.

Az
individuális
dolgok
hasonlóságának és különbözőségének
magyarázata
már a fenti idézetben is
bevezette a ’sok’ fogalmát. A
’sok’
hasonló
dolog
részesedik a hasonlóság „egy”
ideájában és a ’sok’ nemhasonló dolog részesedik a
nem-hasonlóság ’egy’ ideájában. Parmenidésszel ellentétben Platón itt úgy véli, hogy a
részesedés elmélete képes magyarázatot adni arról, hogy egy és ugyanazon dolog az ellentétes
sajátosságokkal bír.
Minden egyedi-temporális dolog egy. = Minden egyedi-temporális dolog hasonló más
dolgokra. = Minden egyedi-temporális dolog részesedik az egyben.
Minden egyedi-temporális dolog sok. = Minden egyedi-temporális dolog nem-hasonló más
dolgokra. = Minden egyedi-temporális dolog részesedik a sokban.
A Parmenidész-dialógus Platónját azonban nem az univerzálék időbeli instanciái érdeklik
elsősorban, hanem az univerzálék. A klasszikus ideatan Platónja nem látott problémát abban,
hogy az ellentétes ideák nem részesülnek egymásban vagy nem állíthatjuk az általuk kifejezett

sajátosságokat egymásról. A kérdés az, hogy ez utóbbi elgondolás tartható-e akkor is, ha az
’egy’ ideájára a parmenidészi filozófia abszolút azonosságának értelmében tekintünk.
A felvezető passzusok után a dialógusban Platón által színre vitt Parmenidész egy „komoly
játékba” kezd, melynek kiinduló kérdése így szól:
Platón: Parmenidész 137b, Bp. 2017, 34. o.
P: […] Vegyük magát az egyet, és tegyük fel róla, hogy az egy
létezik, majd hogy nem létezik, és vizsgáljuk, meg, hogy mik
következnek ebből?

Megjegyzés: Itt eltérünk a
Bárány István-féle fordítás
szövegétől. A passzus eredeti
görög szövegalakjának megállapítása nagy nehézségekbe ütközik, jelen leckénk abból a hipotézisből indul ki, hogy Platón az ’egy’ és a
’létezés’ univerzáléinak vizsgálatakor a létige egzisztenciális jelentését tartja szem előtt. A klasszikus ideatan
megfogalmazásában ez azt jelenti, hogy van a létezésnek egy ideája, melyből a létező dolgok részesülnek. Mivel
az ’egy’ és a ’lét’ ideáit Platón a legmagasabb rendű ideákként feltételezi, így ezekben nem csak az anyagi világ
egyedi létezői, hanem az ideák rendjének minden egysége is részesül. Azon értelmezők, akik szerint Platón e
mondatában úgy grammatikailag, mint ahogy elméleti szempontból a létige kopulatív jelentésére támaszkodik, így
adják vissza a fenti mondatot: „Vegyük magát az egyet, és tegyük fel róla, hogy [van] egy, aztán, hogy nem [van]
egy, és vizsgáljuk, meg, hogy mik következnek ebből?” Mi most nem ebből indulunk ki: nem mutatjuk be azt a
bonyolult problémát, hogy miként értelmezhető Platón egy-lét dilemmája a kopulatív létige-jelentés által.

Platón jól kivehetően kettéválasztja azon mozzanatokat, melyekről Parmenidész világosan
kijelentette, hogy Moira végzetszerűen összekötötte őket: az ’egy’-et (az elgondolhatóság által
implikált azonosságot) és a ’létezést’. E megkülönböztetés által Platón Parmenidésze az ideatan
kérdését teszi fel:
Mi következik abból, hogy
valamint abból, hogy

az ’egy’ létezik;
az ’egy’ nem létezik?

Másként:
Mi következik abból, hogy
az ’egy’ ideája részesül a ’lét’ ideájából;
valamint abból, hogy
az ’egy’ ideája nem részesül a ’lét’ ideájából?
Mivel itt az ideák metafizikai topológiájának legmagasabb régióiban „időzünk”, ezért a két
kérdéscsoport második egységeit megfordíthatjuk:
Mi következik abból, hogy
ami azt jelenti, hogy

a ’lét’ egy

a ’lét’ ideája részesül az ’egy’ ideájából?

A dialógus beszélgetőpartnerei sok, nehezen rekonstruálható szempontból veszik szemügyre a
problémát. A következőkben egyetlen részletet emelünk ki, amikor <az ’egy’ létezik> kijelentés
vizsgálata során negatív következtetésre jutnak a felek:

Platón: Parmenidész 141e, Bp. 2017, 46. o.
P: Az egy tehát semmilyen módon nem részesül a létezésben.
A: Úgy tűnik.
P: Tehát semmilyen módon nem létezik az egy.
A: Úgy látszik.
P: Még abban az értelemben sem létezik tehát, hogy egy
lenne, mert ez esetben már létező lenne és részesülne a
létezésben: kiderült, hogy az egy nem lehet egy és nem
létezhet, ha ennek a következtetésnek hinni kell.
[…]
P: És szerinted lehetséges, hogy tényleg ilyen legyen az egy?
A: Szerintem nem lehetséges.

Az érvelés e pontján a
Parmenidész-dialógusban
felmerül az az álláspont,
hogy az ’egy’-ről nem
állíthatjuk a létezést – és
mindjárt visszautasításra
is
kerül
e
nézet.
Közelebbről
megvizsgálva két tételre vezeti rá a
dialógus
Parmenidésze
Arisztotelész nevű beszélgetőpartnerét (aki a harminc zsarnok egyike, és nem tévesztendő össze
a Platón-tanítvány filozófussal!):
1) Az ’egy’ nem létezik.
2) Az ’egy’ nem [van] ’egy’.
A két kijelentés a létige egzisztenciális és kopulatív értelmét jeleníti meg. Az 1) esetében a
részlet azt állítja, hogy nincs az ’egy’ ideájához képest egy magasabb rendű ’lét’ idea, amelyben
az ’egy’ részesülne, amennyiben létezik. A 2) esetében egy önpredikatív viszony szubjektumés predikátum-terminusait köti össze a kopulatív létige. Platón itt a kopulatív létige használatát
egy erős értelemben vett egzisztenciális jelentésből vezeti le: annak, hogy az <’egy’ [van]
’egy’> kijelentést állítsuk, előfeltétele az <’egy’ van/létezik> kijelentés, ami az 1) esethez vezet
vissza bennünket.
Az érvelés e szálát visszautasítják a felek, akiket Platón itt úgy ábrázol, mint akik a
parmenidészi filozófia talaján állnak. A parmenidészi filozófia szempontjából e visszautasítás
nyilván az ’egy’ (az elgondolhatóság által implikált azonosság) és a ’lét’ szétválasztásának
visszautasításán alapul.
Elterjedt filozófiatörténeti nézőpont szerint Platón e dialógusát mintegy tollgyakorlatként írta,
hogy az ezt olvasó/előadó tanítványok gyakorolhassák magukat a filozófiai érvelés
módozataiban. Annyi bizonyos, hogy a tanítványok számára bizonyossá kellett válnia annak,
hogy az ’egy’ és a ’lét’ szétválasztása, filozófiai tartalmuk és potenciáljuk külön-külön ideába
való összesűrítése tarthatatlan Parmenidész monista metafizikája szempontjából. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy Platón ideatanát felszámolja Parmenidész filozófiája, azt
azonban igen, hogy az ideatan nagyon határozottan elkülöníthető Parmenidész monizmusától.
A klasszikus ideatan a Legfőbb jó ideájában jelöl meg az ideák felszálló ágának végső
instanciáját. Minden egyes téridőbeli individuális dolog és minden egyes olyan idea, melyben
a téridőbeli individuális dolgok részesülnek, részesül a Legfőbb jó ideájából. Ezen idea teljesen
hiányzik a Parmenidész dialógus fogalmi apparátusából. Ennek ellenére felmerül a kérdés,
hogy vajon a kései dialógusok ’létező’ vagy ’egy’ ideája feleltethető meg inkább a Legfőbb jó
ideájának? Platón legalább tendenciaszerűen hajlik arra, hogy az individuumoknak az ’egy’

ideájában rejlő azonosság-mozzanata legyen a legáltalánosabb létjellemzője, arra, hogy az
’egy’ ideáját emelje minden más idea fölé. Másként fogalmazva: bár a Parmenidészdialógusban az ’egy nem létezik’ kijelentés is többszörös cáfolatban részesül, mégis inkább a
’létező [van] egy’ kijelentés felel meg a klasszikus ideatan koncepciójának. A dolgok azáltal
léteznek, hogy részesülnek az azonosságot biztosító univerzálékban: mind ’egy’-ként való
individuális egzisztenciájuk, mind a más dolgokra vonatkozó sajátosság-azonosságuk, ’egy’ségük erősen lételméleti mozzanat, mint ’létezés’-ük. Platón meggyőződése szerint az
individuális entitások ama lételmélete, mely az ’egy’ ideáját a ’létezés’ ideája fölé rendeli, nem
implikálja a parmenidészi metafizika monizmusát.

Kérdések:
1. Mi a Parmenidész című dialógus alapvető kiindulópontja az ’egy’ és a ’létezés’
univerzáléival kapcsolatban, és miben tér el ez Parmenidész felfogásától?
2. Vajon Parmenidész-dialógus megengedi-e azt, hogy a ’létezés’ ideáját az ’egy’ ideája
fölé helyezzük, azaz a létezést állítsuk az egyről?
3. Ha nem engedi meg, akkor miért?
4. Ha megengedi meg, akkor miért nem A) a platóni ideatan szerint; B) a parmenidészi
metafizika szerint?
Irodalom:
Bárány István: Utószó, in Platón: Parmenidész, ford. Bárány István, Budapest, Atlantisz, 2017,
105-145.
Bene László: Szókratész és Platón, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor,
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 65-99.
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Metafizika
5.4 lecke – 25 perc
Az abszolútum problémája a klasszikus görög filozófiában
Arisztotelész: Metafizika Lambda könyv
A részeletek a következő fordításból származnak:
Arisztotelész: Metafizika Λ, ford. Lautner Péter, in: Kozmikus teológia.
Források a görög filozófiai istentan történetéhez a kezdetektől az első
keresztény apologétákig, szerk. Bugár M. István, Budapest, Kairosz, 2005,
187-225.

Idézzük fel, hogy Arisztotelész híres elmélete szerint az egyedi dolgok minden sajátossága 10
kategória alá rendelődik. A kategóriák a dolgok legáltalánosabb sajátosságai, melyek – első
megközelítésben – már nem rendelhetőek egy általánosabb sajátosság-kategória alá. Ezen
kategóriák közül elsődleges fontosságú a szubsztancia kategóriája: az individuális
szubsztanciák mint esszenciális természettel, fajtával bíró entitások kitüntetett szereppel bírnak
Arisztotelész lételméletében (lásd 1.1 és 1.2 lecke!). A szubsztancia-tan tárgyalásakor utaltunk
arra is, hogy Arisztotelész metafizikájában vannak olyan sajátosságok, melyek minden dolgot
jellemeznek kategoriális szerkezetüktől függetlenül. Minden dolog egyedi szubsztancia létező
és minden egyedi szubsztancia mozog-változik, jóllehet sem a létezésnek, sem a mozgásnak
nincs kategóriája, ellentétben a minőségi, mennyiségi vagy viszony-jellegű sajátosságokkal.
Arisztotelész Metafizika című műve 12. (görög elnevezéssel: Lambda) könyve a mozgás e
minden kategoriális jellemzőt meghaladó általánosságából indul ki. Terminológiai megjegyzés:
Arisztotelész a mozgás terminusa alatt a változás legáltalánosabb fogalmát érti, melybe
beletartozik a szubsztanciális (keletkezés-elmúlás), a minőség szerinti (mássá levés), a
mennyiség szerinti (növekedés-csökkenés) változás ugyanúgy, mint ahogy a helyzetváltoztatás
és a hely szerinti mozgás is.

Arisztotelész: Metafizika 1071b5-11, Bp. 2005, 194
A valóságos létezők [szubsztanciák] […] az elsődleges
létezők, és ha mindegyik <valóságos létező> múlandó, akkor
minden múlandó lesz. Lehetetlen azonban, hogy a mozgás
létrejöjjön vagy elmúljon (hiszen mindig is volt), továbbá az
idő sem <keletkezhet vagy múlhat el>. Hiszen nem
lehetséges, hogy legyen „előbb” vagy utóbb”, ha nincs idő. A
mozgás tehát ugyanúgy folytonos, mint ahogyan az idő is,
mert ez vagy azonos a <mozgással> vagy a mozgás egy
tulajdonsága.

A mozgás-változás olyan
mértékű
általánossággal
jellemzi a szubsztanciák
világát (a világot tehát),
hogy maga a mozgás soha
sem kezdődhetett el és soha
nem fog eltűnni a világból.
A mozgás által implikált
időbeli
előzetesség
és
utólagosság
konstans
jellemzői a világnak; e tézis korolláriuma, hogy az idő, mint olyan, ontológiai szempontból
feltételezi a mozgás-változás adottságát. A mozgás-változás legfontosabb sajátossága a
folytonosság (kontinuitás); ennek metafizikai jellemzésétől ezúttal eltekintünk. E ponton
Arisztotelész Platón-kritikával folytatja gondolatmenetét: nem lehetséges, hogy létezzenek
platóni értelemben vett örök ideák, melyekre ne volna jellemző a mozgás-változás. A platóni
ideákból – melyeket Arisztotelész olyan meg nem valósult entitásokként értelmez, melyek a
bennük részesülő dolgok lehetőségeit hordozzák – ugyanis hiányzik az a képesség, hogy
-

változást idézzenek elő (instanciációik megvalósulása nem lehet mozgás-jellegű, a
részesedésnek ki kell vonnia magát a mozgás-változás általánossága alól, az azonban
lehetetlen)

Arisztotelész: Metafizika 1071b20-21, Bp. 2005, 195
Ezért kell olyan alapelvnek léteznie, amely valós természetes
a tényleges hatás [aktuális megvalósultság – SJ].
melynek teljes lényege megvalósult.

Arisztotelész: Metafizika 1072a21-26, Bp. 2005, 197
Továbbá van valami, ami örökké, szüntelen mozgással mozog,
ez a mozgás pedig a körmozgás […], és ezért örökkévaló az
első égbolt. Létezik tehát olyasvalami is, ami ezt mozgatja.
Mivel azonban az, ami egyszerre mozgó és mozgató, az köztes
helyzetben van, ezért van valami, ami úgy mozgat, hogy nem
mozog, mint egy örökkön létező, valóságos létező és tényleges
működés.

Az abszolútumnak tehát
individuális
szubsztanciának
kell
lennie,
mégpedig
olyannak,

Arisztotelész számára a
mozgás-változás
kitüntetett
formája
a
helyváltoztató
mozgás,
ezen belül is a körmozgás
– ennek oka, hogy a
folytonosság (kontinuitás)
a mozgás-változás ezen
típusát jellemzi leginkább. A folytonosság az azonosság és különbség egysége: a mindig
ugyanoda visszatérő (azonosság-mozzanat) körmozgás (különbség-mozzanat) kontinuus. Az
Arisztotelész számára elérhető kozmológiai modellben ez eminens módon figyelhető meg az
első égbolt anyagi égitesteinek örökkévaló körmozgásában. Ezt a körmozgást, és az abban rejlő
kontinuitást tartja fent az első mozgatatlan mozgató. Ennek sajátosságai:

-

-

-

örökké létezik: nem azért, mert a világ egyedi dolgainak sajátosságait platonikus
ideaként statikus változatlanságban magában hordozza; hanem azért, mert az anyagi
világot jellemző mozgás kontinuitásának végső oka. Az első mozgatatlan mozgató a
kontinuus mozgást tartja fenn állandó jelleggel,
valóságos létező: szubsztancia; a modern logika fogalomhasználatával mintegy
kitehetjük az egzisztenciális kvantort: létezik egy olyan dolog, ami az első mozgatatlan
mozgató. Nem valamiféle – lételméletileg még további értelmezésre szoruló –
univerzális entitás, hanem individuális szubsztancia;
tényleges működés: aktuálisan hatást fejt ki és fenntartja a kontinuus mozgást a
világban. Nem részesednek benne a világ egyedi dolgai, hanem kauzálisan hatást fejt ki
rájuk, miközben őrá már semmi sem fejt ki ilyen kauzális hatást.

Arisztotelész e ponton a mozgás sajátosságainak tárgyalásába kezd, ahol is az antik gondolkodó
a mai – Newton és Einstein utáni – fizika szemszögétől idegen módon bizonyos kognitív
attitűdök segítségével magyarázza a mozgást. Metafizikai szempontból mégis döntő
jelentősége van a mozgás következő jellemzésének az első mozgatatlan mozgató belső
struktúrája számára.
Arisztotelész: Metafizika 1072a26-30, Bp. 2005, 197
Így mozgat a törekvés és a gondolkodás tárgya, ez ugyanis
nem mozgóként mozgat. Ezek közül ugyanis az elsők
ugyanazok. A vágyakozás tárgya ugyanis a megmutatkozó
szép, az értelmes kívánás elsődleges tárgya pedig a valóban
szép. Inkább az a helyzet, hogy azért törekszünk valamire,
mert az szépnek tűnik, és nem az, hogy azért tűnik szépnek,
mert törekszünk rá. A kiindulópont ugyanis a gondolkodás.
Az értelem pedig az elgondolható által mozog, […]

A mozgás voltaképpen a
fizikai létezőkbe kódolt
vágy/törekvés
kivitelezése. E vágy egy bizonyos
objektumra irányul. A
gravitáció törvényét nem
ismerő
Arisztotelész
szerint, amikor az asztal
fölött elejtek egy tollat,
akkor a tollban van
egyfajta vágy, mely arra irányul, hogy leessen, és miután kontinuus módon megvalósult a
mozgás, az asztalon elfoglalja hely szerinti pozícióját. A mozgást kiváltó vágy tárgya a
„megvalósult szép”: annak a konkrét ténynek fizikai megvalósulása, hogy a toll az asztalon
befejezte esését. A fizikai világ roppant összetett mozgásstruktúráinak a legvégén maga az első
mozgatatlan mozgató áll: minden mozgás a hold alatti szféra biológiai változásaitól kezdve
egészen az első égbolt örök körmozgásáig végsősoron nem más, mint az első mozgatatlan
mozgató, mint tárgy által felkeltett törekvés megnyilvánulása.
A törekvés és annak tárgya aszimmetrikusan viszonyul egymáshoz:
Inkább az a helyzet, hogy azért törekszünk valamire, mert az szépnek tűnik, és
nem az, hogy azért tűnik szépnek, mert törekszünk rá.

Lefordítva: nem azért létezik egy első mozgatatlan mozgató, mert a világ mozgásstruktúrái
alapján mintegy „összeáll” egy végső célja a törekvésként értelmezett mozgásnak, hanem azért
mozognak rendezett struktúrában a világ dolgai, mert eleve adott a törekvésként értelmezett
mozgásuk végső célja.

A kiindulópont ugyanis a gondolkodás. Az értelem pedig az elgondolható által
mozog, […]

A fenti, 1072a26-30 hely elemzésekor eddig csak a fizikai dolgokban vágyként értelmezett
mozgást vettük szemügyre, miközben Arisztotelész ezzel párhuzamosan a gondolkodás
mozgásáról is beszél, melyet ugyanúgy annak tárgya vált ki. Ennek megvannak az
ismeretelméleti vonatkozásai, ezeket nem tárgyaljuk. Itt a metafizikai nézőpontból az bír
jelentőséggel, hogy a mozgást a legáltalánosabb értelemben kiváltó végső tárgy azonos a
gondolkodás végső tárgyával. A fizikai tárgyak mozgása „csak” megvalósítja a bennük rejlő
törekvés tárgyát: az tény azonban, hogy ez rendezett, racionálisan rekonstruálható mozgásjelenségekben valósul meg, azzal magyarázható, hogy az szubsztanciák törekvéseinek tárgya
végsősoron egybe esik a gondolkodás tárgyával.
Arisztotelész: Metafizika 1072b14-24, Bp. 2005, 198
Azzal, hogy azonosította a Ilyen alapelvtől függ tehát az ég és a természet. […] Az
fizikai törekvés és a önmagában vett gondolkodás pedig az önmagában vett
gondolkodás
végső legjobbra irányul és a legfőbb értelemben vett gondolkodás a
tárgyait,
Arisztotelész legfőbb értelemben vett legjobbra. Az értelem pedig az
elérkezett
az
első értelemmel felfoghatóban történő részesülés okán önmagát
mozgatatlan mozgatóhoz, gondolja el, hiszen az értelem, midőn megérinti és elgondolja
mint a fizikai mozgást <az elgondolhatót>, elgondolhatóvá válik, ennélfogva értelem
kiváltó törekvések végső és elgondolható ugyanaz. Az értelem ugyanis az, ami képes
tárgyához.
A
fizikai befogadni az elgondolhatót és a valóságos létezőt, de akkor
mozgást így magunk működik ténylegesen, amikor birtokolja ezt, és így inkább ez
mögött hagytuk. Azonban <a birtoklás>, mint az <a befogadásra való képesség> az isteni
első mozgatatlan mozgató jelleg, amely úgy tűnik, hogy az értelemnek megvan.
belső struktúrájában még
mintegy tovább, feljebb
„hat” a mozgás: a
gondolkodás
mozgásaként. Az első mozgatatlan mozgató „kifelé” mozgatja az univerzumot, miközben őt
magát semmi sem mozgatja – belülről azonban még nem csengett le teljesen a mozgás, az első
mozgatatlan mozgató gondolkodik. A fizikai vágy tárgya a gondolkodás tárgyává
transzformálódik. Mivel a gondolkodás tárgya határozza meg a gondolkodást, ezért úgy tűnik,
hogy a gondolkodó első mozgatatlan mozgató még nem végső alapelv, hiszen gondolkodásának
tárgya határozza meg őt, és nem fordítva. A külső mozgásról már nem beszélhetünk, de a
gondolkodást még mozgásban tartja tárgyától való függése. Ezt a lételméleti függést oldja fel
Arisztotelész oly módon, hogy a legmagasabb rendű gondolkodás önmagára reflektál. Az
egyáltalában véve elgondolható maga a gondolkodó mozgatatlan mozgató. Az értelem eggyé
válik önmagával, amikor önmagát gondolja el. A szakasz végkicsengése a gondolkodás
mozgásának felszámolása: a gondolkodás és az elgondolható azonosságán belül inkább a
gondolkodás jelenik elgondolható tárgyként, semmint az elgondolható tárgy adódik a
gondolkodás „mozgó” aktusában. Az önmagát gondoló gondolkodás az első mozgatatlan
mozgatóval azonos szubsztancia.

Parmenidész és Platón intenciójától teljesen eltérő módon Arisztotelész a mozgás realitása felől
artikulálja az abszolútumot. Ezt képes úgy végigvinni, hogy a gondolatmenet legvégső
stádiumában, az első mozgatatlan mozgató belső struktúrájának jellemzésekor szinte a
parmenidészi Tanköltemény gondolatai köszönnek vissza. A különbségek nyilvánvalóak,
mégis, amikor Arisztotelész a gondolkodás tárgyává vált gondolkodásról ír, akkor az nehéz nem
felidéznünk az „Ugyanaz a gondolkodás és ami végett a gondolat van” parmenidészi tételét
(lásd 5.1 lecke!).
Kérdések:
1. A mozgás-változás mely típusát tartja a legmagasabb rendűnek Arisztotelész?
2. A mozgás mely sajátosságának fenntartását garantálja az első mozgatatlan mozgató?
3. Hogyan jellemzi Arisztotelész a mozgást?
4. Hogyan szűnik meg a gondolkodás mozgása Arisztotelésznél?
Irodalom:
Bene László: Arisztotelész, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor,
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 100-137.
Bodnár M. István: Bevezetés, in: Kozmikus teológia. Források a görög filozófiai istentan
történetéhez a kezdetektől az első keresztény apologétákig, szerk. Bugár M. István,
Budapest, Kairosz, 2005, 11-51, különösen 33-36.
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Metafizika
6.1 lecke – 15 perc
Az abszolútum problémája a hellénizmuskori görög filozófiában
Plótinosz: az első hiposztázis

Plótinosz fejszobra
Róma, Museo Ostiense, Ostia Antica

Plótinosz
(203-269)
a
hellénizmus
korszakának legjelentősebb gondolkodója,
fellépésétől számítjuk az újplatonizmus
korszakát. Műveit tanítványa, Porphüriosz
szerkesztésében ismerjük, aki 6 darab 9
részből álló egységet hoz létre. Az egyes, 9
részt tartalmazó egységek görög neve
enneász, innen származik műveinek sztenderd
címe: Enneászok, vagyis Kilencesek.
Plótinosz tulajdonképpen a klasszikus athéni
filozófia és az arab Avicenna közötti európai
filozófiatörténet legnagyobb metafizikai
gondolkodója. Az abszolútummal kapcsolatos
gondolatait az Enneászok utólag A három eredendő valóságról címmel ellátott fejezete alapján
vizsgáljuk.
A szemelvények forrása:
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről – válogatott írások, ford.
Horváth Judit és Perczel István, Bp. 1986, V. 1, 223-240 (A három eredendő
valóságról)

Plótinosz egy hármas osztatú rendszerben bontja ki platonista metafizikáját, melyben a valóság
értelemzésének az ismeretelméleti és metafizikai szála párhuzamosan fut egymással. A három
eredendő valóságról című fejezet a platóni emlékezés-felejtés témáival indul.
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 223-224:
Vajon mi okozta, hogy a lelkek megfeledkeztek Istenatyjukról,
és jóllehet Annak a világnak a részei és egészen őhozzá
tartoznak, sem önmagukat, sem őt nem ismerik többé? A
vakmerőség jelentette számukra a rossz kezdetét, a keletkezés
és az első másság, végül pedig az, hogy Önmagukhoz akartak
tartozni.
Miután
tehát
előbukkantak,
megörültek
függetlenségüknek, túlságosan is kihasználták, hogy kedvük
szerint mozoghatnak, az ellenkező irányba iramodva a lehető
legmesszebbre szakadtak Onnan, és immár nem is tudták, hogy
Ott az ő hazájuk. […] A lelkek tehát, miután sem az Istent, sem
önmagukat nem látták többé, önmagukat semmibe vették,
hiszen fogalmuk sem volt a származásukról, a többi dolgot
kezdték tisztelni, és minden egyebet inkább csodáltak, mint
saját magukat. Azoktól jöttek elragadtatásba, azokat szerették
és azokon csüggtek, miáltal a lehető legnagyobb mértékben
elszakadtak mindattól, amitől tiszteletlenül elfordultak. Így
tehát az itteni dolgok nagyra becsülése és önmaguk semmibe
vevésé volt az oka annak, hogy az Istenségről teljesen
megfeledkeztek. Mert aki más után fut és mást csodál, már
azzal is, hogy fut utána és csodálja, elismeri magáról, hogy
rosszabb, mint az. Ha pedig önmagát a keletkező és elpusztuló
dolgoknál rosszabbnak, sőt mindazok közül, amik számításba
jönnek, a legértéktelenebbnek és leghalandóbbnak tartja, akkor
az Istennek sem természetét, sem erejét fel nem foghatja
elméjében.

Az
abszolútum
elfeledésével nem csak
„Annak” ismerete zárul el
az emberek elől, hanem
önmaguk ismeretét is.
Egyelőre
csak
megállapítjuk,
hagy
felejtés számlájára írható a
keletkezés és a másság a
világban – ezen a ponton
még nem vizsgáljuk azt
meg,
hogy
hogyn
adhatunk
számot
e
metafizikai mozzanatokról, ahogy azt sem, hogy
Plótinosz miért használ
metaforikus
nyelvet
(Annak,
Onnan)
az
abszolútumról
szóló
beszédben.
Az
abszolútumról elfeledkező
lelkek „a többi dolgot
kezdték tisztelni”: több metafora (felejtés, mint az érzéki dolgoktól történő elragadtatás, azok
csodálata és szeretete) is azt fejezi ki, hogy az érzékileg hozzáférhető dolgok megismerése nem
képes metafizikai szempontból számot adni a materiális dolgok létezéséről. E metaforák a
megismerésnek a megismerés tárgyától való függését állítják, amit Plótinosz megfordít: „Mert
aki más után fut és mást csodál, már azzal is, hogy fut utána és csodálja, elismeri magáról,
hogy rosszabb, mint az.” Plótinosz ezzel szemben a megismerőnek az ismerettárggyal szembeni
metafizikai elsődlegességét vallja. Már e bevezető részben is sejthető, hogy az érzéki
megismerés tárgyainak metafizikai értelemzése a megismerő lélek önreflexiójának függvénye
lesz. A fejezet negatív, kritikai jellegű felvezetése után Plótinosz kísérletet tesz arra, hogy
pozitív módon mutassa be a fizikai világ létezésének problémáját.

Az első hiposztázis: érzéki valóság tárgyai – lélek
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 224-225:
Először is azt vegye fontolóra minden lélek, hogy ő alkotott
meg minden élőlényt, életet lehelve beléjük, azokat is,
amelyeket a föld, azokat is, amelyeket a tenger táplál, és a
levegőben szárnyalókat, valamint az égben lakozókat, az
isteni csillagokat is. Ő hozta létre a napot, ő ezt a nagy
égboltot, ő rendezte el, ő forgatja meghatározott rend szerint,
ő maga azonban más természetű lény, mint azok, amelyeket
berendez, mozgat, életre kelt. Szükségképpen értékesebb
náluk, mivel ezek keletkeznek és elpusztulnak aszerint, hogy
ő elhagyja őket vagy éppen életet ad nekik. Ő maga viszont
örökkévaló, hiszen „önmagát nem hagyja el”.

A megismerés tárgyai
függnek a megismerő
lélektől, és nem fordítva.
A megfogalmazás szinte
Kantra emlékeztet: az
organikus
létszféra
változásaiért felelős életelv és élettelen dolgok
mozgásának
meghatározott rendje azért
jellemzi az érzékileg
hozzáférhető világot, mert megismerés vonatkozik rá. A megismerő felől azonban a világ
struktúráját és rendjét biztosító vonatkozás éppenhogy eltávolítja a lelket e fizikai dolgoktól: „ő
maga azonban más természetű lény”. A világ mozgástörvényei azért azonosak bármely
fizikailag megvalósuló kauzális viszonyban, mert a lélek „helyezi bele” a világba ezen
törvényszerűségeket. A világ változik és az a benne fellelhető dolgok keletkeznek és
elpusztulnak: a lélek és a biológiai és a fizikai törvények örökkévalóak. Bármennyire is Kantra
emlékeztetett az ismerettárgyak sajátosságainak a megismerés sajátosságából történő
levezetése, Plótinosz megengedi azt, amit Kant éppenhogy el akar kerülni: a megismerő lélek
kifejezetten metafizikai – és nem transzcedentálfilozófiai – értelemben vett elsődlegességét.

érzéki világ dolgai
azonosság

másság

x

y

z

lélek

A lélek metafizikai elsődlegessége az anyagi világgal szemben totális: azzal, hogy minden
törvényszerű
azonosság
alapját abban mutatjuk fel, Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 225:
hogy a fizikai világ a lélek A lélek beléköltözésével méltóságot nyert, noha azelőtt
megismerésének
tárgya, halott test volt csupán, föld és víz, vagy inkább az anyag
teljesen megszűnik létezni a sötétsége, nem létező […].

világ. A létezés az azonossághoz, a nem-létezés a mássághoz kötődik. A fizikai világ teljes
ontológiája a lélek metafizikai értelmezésének függvénye.
Kérdések:
1. Hogyan értelmezi Plótinosz az érzékileg hozzáférhető világban fennálló rendet?
2. Létezik-e az érzékileg hozzáférhető világ a léleknek a világra vonatkozó megismerő
viszonyulása nélkül?
Irodalom:
Bene László: Plótinosz, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor, Budapest,
Akadémiai Kiadó, 2007, 211-228.
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Metafizika
6.2 lecke – 25 perc
Az abszolútum problémája a hellénizmuskori görög filozófiában
Plótinosz: a második hiposztázis
A szemelvények forrása:
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről – válogatott írások, ford.
Horváth Judit és Perczel István, Bp. 1986, V. 1, 223-240 (A három
eredendő valóságról)

Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 226-227:
Mivel tehát a lélek ilyen értékes és isteni dolog, bízzál most már
benne, hogy rajta keresztül elérheted az Istent, ez pedig elegendő
ok arra, hogy felemelkedj Hozzá. Egyáltalán nem kell messzire
menned, hogy rátalálj, és nem sok dolog választ el Tőle. Ragadd
meg tehát azt, ami ennél az isteni léleknél is istenibb, a lélek felső
szomszédját, ami után következik és amiből származik a lélek.
Mert ha olyan nagyszerű is a lélek, amilyennek fejtegetésünk
megmutatta, mégsem egyéb, mint a szellem képmása. Amiképpen
a kimondott gondolat a lélekben rejtezőnek képmása, ugyanígy a
lélek is a szellem gondolata, mindenestül a szellem
megnyilvánulása, élet, amelyet a szellem kibocsát magából, hogy
önálló létre keljen. […] A lélek léte tehát a szellemtől származik,
és a lélek azáltal lesz ténylegesen egy önnön fogalmával, hogy
látja a szellemet. Amikor ugyanis a szellemre tekint, önmagán
belül és sajátjának tudja mindazt, amit megismer és amin
munkálkodik.
pedig úgy, hogy a lélek a szellem megnyilvánulása.

Az előző leckében (6.1
lecke) láttuk, hogy a
fizikai világ lételméleti
értelmezése a lélek
létezésének interpretációjától
függ.
Plótinosz
a
lélek
lényegét abban mutatja
fel, hogy nem más,
mint ami képes felemelkedni a szellemhez, görög kifejezéssel
a Logoszhoz. A lélek
létezését
úgy
fejezhetjük ki, hogy a
szellem képmása, a
szellem felől tekintve

Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 228:
Mindazonáltal a következőkből is belátható. Ha valaki
nagyságáért, szépségéért és örök mozgása rendjéért […]
megcsodálja ezt az érzékelhető világot, akkor emelkedjen fel
ennek ősképéhez, az igazibb világhoz, és lássa meg mindezt
ott is, mint megannyi szellemi létezőt, amelyek örökkévalóan
Ott nyugszanak önnön tudatukban és életükben.

A léleknek a szellemhez
történő
felemelkedése
azonban nem csak egy
újabb
megismerő
szubjektum, a szellem
metafizikai tételezéséhez
vezet, hanem egy olyan valósághoz is, mely nem más, mint a szellem megismerésének tárgya.
Az érzéki világban az azonosság megismerése a lélek önreflexióját vonja maga után, majd egy
olyan világ tételezését, mely a lélek önreflexiójából kiemelkedő szellem megismerésének
tárgyaként konstituálódik. Ez voltaképp a platóni ideák világa: az ideák világa, mint az
érzékelhető-időbeli világ ősképe, az igazibb, örökkévaló világ. A fizikai világ lényegstruktúráit
kifejező ideák létezése magasabb rendű a fizikai világ dolgainak létezésénél.
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 228:
Miáltal az is mind tökéletes, ami nála van, mert csak így lehet ő is
minden tekintetben tökéletes, nem lévén benne semmi, ami nem
ilyen, semmi, aminek a léte egyben nem megismerés.
egymás komplemeterei:

Egyfelől:
az
ideák
létezését kizárólag az
biztosítja,
hogy
a
szellem
megismerése
rájuk
vonatkozik.
Másfelől: a szellem
létezése kizárólag abban
áll, hogy megismeri az
ideákat.

A szellem létezése
teljes mértékben a
megismerésben
áll:
létezés és megismerés

Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 229:
A szellem csak a „van”, örökké a „van” és sohasem az
eljövendő, mivelhogy akkor is van; és nem is az elmúlt, Ott
ugyanis semmi sem múlik el, hanem minden örökké fennáll,
minthogy minden azonos önmagával, mintha csak úgy szeretné
önmagát, ahogyan van. Egyenként mindegyik szellem és
létező, és az egész együtt az egyetemes szellem és az egyetemes
létező. A szellem a megismerésben létrehozza a létezőt, a létező
pedig azáltal, hogy megismerhető, megismerést és létet
ajándékoz a szellemnek.

A szellem szférájának
metafizikáját
a
megismerés és a létezés
fenti kölcsönös függése
képezi.
A
kölcsönös
függés a megismerés és a
létezés
azonosságát
implikálja. A szellem és az
ideák azonossága azonban
kettejük
lételméleti
különbségét
feltételezi.
Így adódnak Plótinosz
számára a metafizika
alapvető
első
princípiumai:

Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 229:
A megismerésnek viszont valami más az oka, és ez az oka a
létezőnek is. Tehát a kettőnek egyszerre valami mindkettőtől
különböző az oka. Ez a kettő ugyanis egyszerre van és együtt van,
és nem hagyja el egymást, mivel azonban ketten vannak, ez az egy
egyszerre szellem és létező, megismerő és megismerhető.
Szellem, amennyiben megismerő, létező, amennyiben
megismerhető. Mert nem jöhetne létre megismerés, ha nem volna
másság és azonosság. Így tehát az elsők ezek lesznek: szellem,
létező, másság, azonosság. […] A másságot azért [kell felvenni],
hogy megismerő és megismerhető lehessen, különben, ha a
másságot elveszed, eggyé lesz és hallgatni fog. Továbbá, amit a
megismerő megismer, egymáshoz képest az is más és más. Végül
az azonosságra azért van szükség, mert a szellem egy önmagával,
mégpedig valami mindenben közös egy. A dolgok különbözése
pedig másság. És hogy így megsokasodtak, számot és
mennyiséget képeznek, egyenkénti sajátosságuk pedig minőséget.
Belőlük veszi kezdetét azután minden más.

1. szellem (megismerés)
2. létező (idea)
3. másság (különbség)
4. azonosság (egység)

E részlet második felében (Továbbá, amit a megismerő megismer…) Plótinosz az ideák között
fennálló különbségre utal. Itt az érzéki világ sokféleségében az azonost felfedező lélek
analógiájára a szellem is felfedezi az azonosságot az ideák pluralitásában. Ahogy az érzéki világ
esetében a lélek megismerése biztosítja a fizikai világ rendjét, úgy az ideák közötti azonosság
is a szellem megismerésének folyománya. Egyelőre még ne haladjunk tovább a szellem ebből
következő önreflexiójáig, ami majd a harmadik metafizikai szinthez fog továbbvezetni (! Az
ideák, a valóban létező entitások között azonosságot a szellem megismerése biztosítja: a
megismerés általi létezés az ideák legvégső azonos ontológiai alkotóeleme. De épp egy ilyen
legvégső alkotóelem van ráutalva arra, hogy megjelenjen a különbség-másság egy magasabb
mozzanata: a megismerő szellem és a megismert idea különbsége. Ez az a végső különbség,
ami az ideák szellemi megismerése általi lételmélete hidal át az azonosság metafizikai
mozzanatával. A szellem létezése éppúgy semmi más, mit az ideák megismerése, mint ahogy
az ideák létezése semmi más, mint a szellem rájuk vonatkozó megismerése. A második
hiposztázis a másságra utalt azonosság szintje: az elemi létezés azonos a szellem
megismerésével, ahogy megfordítva is: az elemi megismerés maga a létezés.

azonosság

Megismerés

Létezés

(= Létezés)

(= Megismerés)

másság

azonosság
másság

szellem

Idea1 Idea2 Idea3…

felemelkedés a
szellemhez =
lélek önreflexiója:
minden dolog
azonosságának ismerete

azonosság

Megismerés

Létezés
másság

érzéki világ dolgai
azonosság

másság

x

y

z

lélek

Kérdések:
1. Mik a szellem megismerésének tárgyai a második hiposztázisban?
2. Hogyan viszonyul egymáshoz megismerés és létezés a második hiposztázisban?
3. Melyek a második hiposztázis végső metafizikai konstituensei?
4. Mi jellemzi az azonosságot a második hiposztázisban?
Irodalom:
Bene László: Plótinosz, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor, Budapest,
Akadémiai Kiadó, 2007, 211-228.
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Metafizika
6.3 lecke – 25 perc
Az abszolútum problémája a hellénizmuskori görög filozófiában
Plótinosz: a harmadik hiposztázis
A szemelvények forrása:
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről – válogatott írások, ford.
Horváth Judit és Perczel István, Bp. 1986, V. 1, 223-240 (A három eredendő
valóságról)

A harmadik hiposztázis: az Egy
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 230:
Sok tehát ez az isten a lélek fölött. A léleknek pedig, amely
hozzá kötődik, megadatik, hogy ezek között legyen, hacsak
nem akar elszakadni onnan. Amikor tehát megérkezik a
szellemhez, s szinte eggyé válik vele, megkérdi: kicsoda hát,
aki ezt nemzette, aki egyszerű és előbbi ennél a sokaságnál, aki
oka annak is, hogy van és annak is, hogy sok, aki a szám
alkotója?

A szellemhez emelkedett
plótinoszi lélek nem találja
meg önnön létezésének
maradéktalan értelmezését
a szellem szintjén. A
szellem szintjét jellemző
azonosság a másságra utal.
A szellem szintjén az
azonosság még a létezés és a megismerés különbségének azonossága. A lélek kérdése arra
irányul, hogy vajon van-e valamiféle felsőbb metafizikai instancia, mely megalapozza a szellem
szintjén megjelenő azonosságot.
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 231:
A megismerés ugyanis olyan látás, amely a kettőben látja az
Egyet.
Plótinosz metafizikája ekkor
érkezik el az abszolútumhoz: az Egyhez. Az Egy jellemzése csak negatív módon történhet,
olyannyira transzcendens, hogy még a második metafizikai szint alapvető metafizikai
princípiumai sem különíthetőek el benne.

Ebben az értelemben az
-

az Egy nem létezik, mert a létezés csak a megismeréstől különbözőként adódhat: az Egy
abszolút azonossága nem a második szintre jellemző, a különbözőek azonosságaként
felfogott egység.
az Egy nem megismerő szubjektum, mint a szellem vagy a lélek, mert nincs a létezésnek
olyan instanciája, melyre mint tőle különbözőre vonatkozhatna.
az Egy nem a másságban fennálló azonosság.

A megismerés felől tekintve mégis azt mondhatjuk, hogy ahogy az érzéki világot megismerő
lélek önreflexiója által az ideákat szemlélő szellemhez emelkedett, úgy az ideákat szemlélő
szellem az Egyhez emelkedik. Azonban nem téveszthetjük szem előtt, hogy Plótinosz a
léleknek az Egyig történő felemelkedése – ahogy a lélek egy mintegy filozófiai jellegű terápia
során eloldódik az anyagi világtól – minden lépcsőjére metafizikai súlyt helyez.
E szempontból létezés oldalán az ideák valóban létező világa és az Egy közötti viszony válik
kérdésessé.
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 231:
Hogyan lát tehát a szellem és mit lát, és egyáltalán, hogyan lett
létező, hogyan jött létre Abból, hogy azután láthasson is? Mert
a lélek immár belátja, hogy mindezeknek szükségképpen
létezniük kell, ugyanakkor vágyik megtudni azt, amiről a régi
bölcsek között is annyi szó esett: hogyan jöhetett létre az
Egyből - ha egyszer olyan, amilyennek mondani szokták bármi is, legyen az sokaság, kettősség vagy szám, miért nem
maradt meg az Egy önmagában, miért áradt ki belőle az a nagy
sokaság, amely a létezők világában látható, s amelyet Őreá
szeretnénk visszavezetni.

A kérdést másfél évezred
múlva Leibniz úgy teszi
fel, hogy „miért van
inkább a valami, mint a
semmi?” vagy „miért
létezik bármi is, és miért
nem inkább nem létezik
semmi sem?”. A kérdést
azért teszi fel Plótinosz,
mert a lélek felemelkedése az Egyhez voltaképpen a különös lépcsőfokokra jellemző létezésés megismerésmódok fokozatos felszámolódásának tekinthető. Amikor a lélek megismeri az
érzéki világban az azonost, akkor felemelkedik a szellem szintjére, ami azt jelenti, hogy primér
értelemben nem létezik az anyagi világ, mert csak az ideák világa létezik. Amikor a szellemtől
az Egyhez emelkedik a lélek, akkor felszámolja az ideák világának létezését: primér értelemben
csak az Egy „van” – e transzcendens távlatban azonban még a létige predikátuma sem állítható
az Egyről. Miért nem maradt meg tehát az Egy önmagában? A lélek felemelkedése és az
ismeretelmélet felől csak annyit mondhatunk, hogy a megismerés az abszolút azonosság
metafizikai princípiumához jut el. De miért kell léteznie a világnak az abszolút azonosságon
túl?

Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 231:
Mivel bármely predikátum,
Mivelhogy Ő, hogy úgy mondjuk, a templom
melyet diszkutzív módon az
szentélyében van önmagában, túl mindenen, teljes
Egyről állítunk, felszámolná az
nyugalomban, ezért, aki meg akarja látni, az szemlélje a
Egy abszolút önazonosságát,
már ,,kívül” felállított „szobrokat”, pontosabban azt a
ezért Plótinosz metaforikus
„szobrot”, amelyik elsőnek tűnt elő és a
nyelven közelít az egy és a világ
következőképpen jelent meg: minden mozgó dolog
létezésének
problémájához.
szükségképpen valami felé mozog, Őneki viszont
Mivel az Egy semmiféle
nincsen mifelé mozognia, Őróla tehát nem állíthatjuk,
relációban nem állhat rajta kívül
hogy mozog, hanem, ha létrejön valami Őutána, az csak
lévő dolgokkal – mert nem
úgy jöhetett létre, hogy Ő örökösen önmaga felé fordult.
léteznek ilyenek –, ezért azt,
hogy
nem
marad
meg
önmagában, csakis valamilyen belső mozzanattal magyarázhatjuk. Valaminek „meg kell
rezdülnie” az Egyben ahhoz, hogy kiáradjon belőle a világ (először az ideák világa, majd azon
keresztül a temporális-anyagi világ).
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről, 233:
A szellemet pedig, hogy világosabban szóljunk, először is
azért mondjuk az Ő [az Egy – SJ] képmásának, mert úgy
kell lennie, hogy az Ő szülötte valamiképpen Ő maga, sok
mindent megőriz Belőle, és hasonlít Hozzá, mint a fény a
naphoz. Ő [az Egy – SJ] azonban nem szellem. Hogyan
szülhet mégis szellemet? Úgy, hogy önmaga felé fordult és
látni kezdett, és ez a látás a szellem. Ami ugyanis felfog
valami mást, az vagy érzékelés vagy szellem.

E „rezdülést” itt úgy írja le
Plótinoszt, mint önmaga
felé fordulást és látástfelfogást. Vagyis: az Egy
önmagát megismerő belső
reflexiója váltja ki a világ
kiáramlását – melynek
során az Egy ugyanaz a
minden különbséget kizáró
azonosság marad, miközben „létrejön” az ideák örökkévaló világa a szellem szintjén. Az Egy belső dinamikáját tehát a
megismerés vagy a gondolkodás egyfajta mozgása biztosítja.
Plótinosz filozófiájának az a mozzanata, hogy a „miért van inkább a valami, semmint a semmi?”
kérdését azzal magyarázza, hogy az abszolútumban egyfajta kognitív mozgást tételezünk,
Arisztotelész filozófiájának hatását mutatja (vö. 5.4 lecke!). Amikor Arisztotelésznél az ő
sajátos módján értelmezett fizikai mozgások megszűnnek az első mozgatatlan mozgatóban,
akkor ezen első mozgatót „belülről” még jellemzi a gondolkodás mozgása: az első mozgatatlan
mozgató egyben önmagát gondoló gondolkodás is. Plótinosz a teljes fizikai világ zárójelezése
mellett pontosan a gondolkodás e dinamikájával jellemzi az Egyet. Ezért van inkább a valami,
semmint pusztán a semmi. Ezért áramlik ki a világ az egyébként önmagában hiánytalanul teljes
és minden létezést meghaladó abszolút azonosságból.

kiáradás
(emanáció) az
ideákon keresztül az
érzékileg
hozzáférhető világig

Az Egy abszolút
azonossága

felemelkedés
(aszcenzus) a
szellemen keresztül az
Egyhez =
lélek, majd a szellem
önreflexiója:
minden dolog
azonosságának ismerete
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Kérdések:
1. Plótinosz szerint állíthatjuk-e az Egyről, hogy létezik?
2. Mi a különbség az második és az harmadik hiposztázisra jellemző azonosságok között?
3. Miért áramlik ki a világ az abszolútumból Plótinosz szerint? Melyik klasszikus athéni
filozófus gondolatait érhetjük tetten eme magyarázatban?
Irodalom:
Bene László: Plótinosz, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek, szerk. Boros Gábor, Budapest,
Akadémiai Kiadó, 2007, 211-228.
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Metafizika
6.4 lecke – 20 perc
Az abszolútum problémája a hellénizmuskori görög filozófiában
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész (6. század)

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész
11. századi miniatúra, Vatikán

Pszeudo-Dionüsziosz
Areopagitész
valószínűleg szír származású keresztény
teológiai-filozófiai gondolkodó, aki műveit
valamikor a 6. században írta.

Apostolok Cselekedetei 17:34 (Károli Gáspár fordítása)
Görög
nyelven
írt
műveiben úgy állítja be Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá, hivének; ezek
magát, mintha azonos között az areopágita Dienes is, és egy Damaris nevű asszony,
volna
azzal
a és mások ő velök.
Dionüsziosszal, aki Pál
apostol
tanítványává
szegődött annak Athénben, az Areopagoszon mondott beszéde után.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész legjelentősebb filozófiai teljesítménye a neoplatonikus
gondolkodásnak a keresztény teológia keretei közé történő bevezetése. Művei döntő hatást
gyakoroltak a keleti és nyugati keresztény gondolkodásra és a skolasztika filozófusaira is. A
lecke szemelvényei az alábbi fordításból származnak:
A szemelvények forrása:
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: A mennyei hierarchiáról, ford.
Erdő Péter, in: Az isteni és az emberi természetről, Bp. 1994, II.
kötet, 213-258.

A mennyei hierarchiáról, I, 3, 214. o.
Ezért is állította szemünk elé a beavatásokat megalapító szent
törvényhozás a mi szent hierarchiánkat […], hogy képességünk
szerint a szent másolatokból kiindulva eljussunk a jelképekre már
nem szoruló, egyszerű felemelkedéshez és hasonuláshoz, minthogy
szellemünk egyáltalán nem képes a mennyei hierarchiáknak amaz
anyagtalan utánzására és szemléletére, csak ha természetéhez
szabott, anyagi segítségben részesül.

A program: az ember
felemelkedése Istenhez, mely az anyagi
világtól
való
elszakadás
neoplatonista
nyelven
fogalmazódik
meg.
Dionüsziosz a tanítása
szerint a szellemi
létezőknek van egy teljes hierarchiája, melynek analógiájára rendeződik el az anyagi világ.
Ennek tárgyalásától eltekintünk. Ezzel szemben arra koncentrálunk, hogy Dionüsziosz hogyan
vélekedik Isten megnevezésének lehetőségeiről. Minthogy nála Isten – a neoplatonista Egyhez
hasonlóan – teljesen transzcendens a világhoz képest, ezért a neoplatonista filozófia
megkeresztelésének központi kérdése az lesz, hogy miként predikálható bármilyen állítmány
Istenről? Láttuk, hogy Plótinosz felfogása szerint a transzcendens Egyről a filozófia diszkurzív
útján nem állítható semmiféle predikátum: az Egy interpretációja során tagadásokat vagy
metaforikus nyelvet alkalmazunk.
A keresztény gondolkodás A mennyei hierarchiáról, II, 2-3, 217. o.
azonban rendelkezik egy […] a szent kinyilatkoztatásoknak két fajtája van.
olyan
tényezővel,
melynek híján volt a Az egyik, mint illik, tárgyához hasonló szent képeket használ,
hellénizmuskori pogány a másik eltérő formákat alkalmaz, és oly módon alakítja őket,
neoplatonizmus:
Isten hogy egészen oda nem illőnek és képtelennek tűnjenek.
kinyilatkoztatása alapján a
Szentírás számos esetben A kinyilatkoztató igék misztikus hagyományai egyes helyeken
megnevezi
Istent. persze Igének, Szellemnek, Lényegnek nevezik a lényegfeletti
Dionüsziosz
ezen ősistenség tiszteletreméltó boldogságát. […] ábrázolják
megnevezéseket értelmezi fénynek, és nevezik Életnek. Ezek a szent megjelölések
a neoplatonikus filozófia tiszteletreméltóbbak és bizonyos fokig felsőbbrendűnek tűnnek
háttere előtt.
az anyagi alakzatoknál, de még így sem érik el az ősistenséghez
Isten
minden
meg- való igazi hasonlóságot.
nevezése jelentésátvitelt
tartalmaz: a hozzá „hasonló” képeket alkalmazó szentírási nyelv ugyanúgy metaforikus jellegű,
mint amikor „eltérő formák” által kerül Isten megnevezésre.

A mennyei hierarchiáról, II, 3, 217. o.
Mert Ő fölötte áll minden lényegnek és minden életnek, nem
jellemezheti semmiféle fény, és minden szó, minden értelem
mérhetetlenül távol áll attól, hogy hasonlítson hozzá.

Jelentésátvitel
nélkül
semmit nem állíthatunk az
abszolútumról.

Mielőtt azonban áttérne a jelentésátvitelt tartalmazó képes beszéd másik formájára,
Dionüsziosz kitér egy olyan lehetőségre, mely mégiscsak nem metaforikus jelleggel nevezi meg
Istent.
A mennyei hierarchiáról, II, 3, 217.o.
Az
Istenről
szóló Más helyeken ugyanezek az igék hasonlat nélküli
diszkurzív nyelvhasználat kinyilatkoztatásokkal
dicsőítik
világfeletti
módon
egyetlen lehetséges útja a láthatatlannak, mérhetetlennek, végtelennek nevezik, és olyan
tagadások alkalmazása. A kifejezéseket használnak, melyek nem azt jelölik, hogy mi,
világ dolgairól szerzett hanem azt, hogy mi nem. Azt hiszem, ez a módszer jobban illik
ismereteink
negációját Hozzá, hiszen […] helyesen állítjuk, hogy az ősistenség nem
helyes módon állíthatjuk úgy létezik, mint bármi a létező valóságok közül, és hogy
Istenről, még akkor is, ha lényegfeletti,
megismerhetetlen
és
kimondhatatlan
e negatív predikátumok határtalanságát nem ismerjük.
„nem azt jelölik, hogy mi
[Isten], hanem azt, hogy
mi nem.” Ez a gondolat indítja útjára a középkori keresztény filozófia ama megközelítését,
melyet negatív teológiának nevezünk.

A mennyei hierarchiáról, II, 3, 218.o.
Ha tehát az isteni valóságra vonatkozó tagadások igazak, az
állítások pedig nem felelnek meg a misztériumok titkosságának,
akkor a láthatatlan lényekhez is jobban illik, hogy tőlük teljesen
eltérő formában nyilatkoztassák ki magukat. Így a Szentírás
képei is megtisztelik a mennyi rendeket, és nem hoznak rájuk
semmi szégyent, mikor hozzájuk egyáltalán nem hasonló
formák segítségével nyilatkoztatják ki őket, hisz épp ezáltal
mutatják be, hogy világfeletti módon meghaladnak minden
anyagi valóságot.

A
jelentésátvitelt
tartalmazó megjelölések
másik típusa, az Istent
„teljesen eltérő formában”
megjelenítő
nyelvhasználatot
teljesen
mértékben
elfogadja
Dionüsziosz. Sőt, nem
csak arról van szó, hogy az
alantas állítások egyenrangúak a tagadásokkal ás a magasztos predikátumok állításaival, hiszen
ezek is mind elvétik isten lényegét. Az alantas állítások bizonyos szempontból helyesebb
nyelvhasználatot valósítanak meg, amennyiben alantas voltuknál fogva félreérthetetlenül
kifejezik az abszolútum transzcendenciáját: hisz épp ezáltal mutatják be, hogy világfeletti
módon meghaladnak minden anyagi valóságot.

A mennyei hierarchiáról, II, 3, 217.o.
Azon túl, hogy az alantas Azt pedig, hogy a tárgyukhoz nem illő képek szellemünket is
képek
jelentésátvitele jobban felemelik, mint a hasonlók […], egyetlen értelmes
kifejezi a világ és Isten ember sem vonhatja kétségbe: a méltóságteljesebb szent
közötti transzcendenciát, hasonlatok alapján ugyanis tévedésbe eshetünk […]. Avégett
egyfajta
terapeutikus tehát, hogy megóvja ettől a tévedéstől azokat, akik nem
jellegű
előnnyel ismernek nagyobbat a külsőleg megjelenő szépségnél, a szent
rendelkezik a magasztos szerzők fennkölt bölcsessége leereszkedik az egyáltalán nem
megjelenítésekkel
hasonló és tárgyukhoz nem illő képekhez is, miközben nem
szemben.
Isten
rút engedi, hogy az anyaghoz való vonzódás a rút képekhez
megjelenítéseiben ugyanis tapadva elidőzzék, hanem lelkünk magasabb részét ébresztgeti
annyira nyilvánvaló a és az összetett képek csúnyaságánál fogva arra figyelmeztet,
jelentésátvitel mozzanata, hogy még az egészen anyagias gondolkodású emberek sem
hogy
félreérthetetlenül tarthatják elfogadhatónak és igaznak, hogy ezekhez a
adja Szentírás olvasójának rútságokhoz valóban hasonlítanak a mennyfeletti, isteni
tudtára, hogy Isten nem csodák.
lehet
szó
szerinti
értelemben
véve
a
megjelenített rút dolog. Dionüsziosz példáival, amikor a Zsoltárok könyve 21:7 Istent féreg
alakban jeleníti meg, akkor ez a kép önmagában hordozza azt a jelentést is, hogy Isten nem
féreg.
Amikor Dionüsziosz az abszolútum predikálhatatlanságának újplatonikus eszméjét bevezeti a
keresztény gondolkodás keretei közé, akkor nem csak metafizikai kihívást támaszt a keresztény
kinyilatkoztatást elfogadó gondolkodók számára, amennyiben a keresztény teremtéstan
voluntarizmusát valamiféleképpen összhangba kellett hozni az újplatonikusok emanációs
elképzeléseivel. Amikor Dionüsziosz helyesli a Szentírás Istent alantas képekben megjelenítő
metaforikus nyelvét, akkor ez a rút esztétikai értékének talán első pozitív elméleti igényű
legitimációja az európai gondolkodás történetében.

Kérdések:
1. Milyen módon jelenítik meg a Szentírás szövegei Istent?
2. Miért részesíti Dionüsziosz előnyben Isten alantas képek általi megjelenítéseit a
Szentírásban?
3. Mit jelent a negatív teológia eszménye?
Irodalom:
Kendeffy Gábor: Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész, in: Filozófia. Akadémiai kézikönyvek,
szerk. Boros Gábor, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 275-277.

