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Komlósi Andrea

Kauzalitás és kvázi-izolált rendszerek1

BEVEZETÉS

A kauzális reláció természetével kapcsolatban sokféle elmélet létezik, azonban abban, 
hogy intuitíve mely esetekben áll fenn kauzális reláció, általában elég nagy egyetértés 
mutatkozik a filozófusok között. Ezért – többnyire – úgy vélik, ahhoz, hogy egy elmé-
let elfogadható legyen, kívánatos, hogy eredményei egybecsengjenek a hétköznapi 
intuícióinkkal. Abban az esetben, amikor felmerül egy olyan példa, amely kapcsán a 
kérdéses elmélet intuitíve helytelennek látszó eredményt produkál, többféle lehetőség 
kínálkozik az elmélet védelmezője számára. Ezek egyike, hogy megkísérli megmutat-
ni, az eset félrevezető módon lett prezentálva, valójában azonban, ha helyesen írjuk 
le, nem bizonyul ellenpéldának. Írásomban ezt a stratégiát követem majd és amellett 
érvelek, hogy a kontrafaktuális elmélet kvázi-függéssel kiegészített változatával szem-
ben felhozott ellenpéldák egyike, melyet John Collins fogalmazott meg, nem konklúzív. 

Az eredeti kontrafaktuális elmélet kiegészítése részben az aszimmetrikus 
túldetermináció esetei miatt vált szükségessé, melyeket jellemzően annak ellenére 
kauzálisnak tartunk, hogy az ok és a hatása között nem áll fenn kontrafaktuális füg-
gés. A kontrafaktuális elmélet módosítási kísérletei közül kizárólag a David Lewis által 
megfogalmazott kvázi-függéssel foglalkozom, mivel ezt tartom az egyik legígérete-
sebb kísérletnek. Noha Lewis később elfordult ettől a megoldástól, ugyanis az nem 
alkalmazható a dupla prevenciós példák esetében, mégis úgy vélem, érdemes lehet 
Collins kritikájával szemben megóvni azt, egyrészt, mivel a kauzális reláció természe-
tével kapcsolatban fontos intuíciókat tükröz, melyek többek közt éppen e kritika kap-
csán válnak majd nyilvánvalóvá, másrészt, mivel egy tüzetesebb vizsgálat próbáját, 
úgy tűnik, nem állja ki Collins ellenvetése.

Mielőtt azonban ismertetném Collins ellenpéldáját, röviden felidézem az eredeti 
kontrafaktuális elmélet kvázi-függéssel kiegészített változatát, írásom további részé-
ben pedig a következőképp haladok: ismertetem Collins példáját, majd bemutatom 
Peter Menzies kísérletét arra, hogy cáfolja Collins állításait. Mivel Menzies megoldá-
sát csak részben találom elfogadhatónak, ezért megpróbálom rekonstruálni, miért állít-
hatja Collins, amit állít. Úgy vélem, ez megmutatja, milyen módon lehet érvelni Collins 
állításai ellen, és kiegészíteni Menzies megoldását. Ezek után megkísérlem a népi fizi-
kára támaszkodva definiálni a kvázi-izolált rendszer fogalmát, melynek segítségével 
megmutatom, hogy Collins példája nem olyan szerkezetű, mint amilyet írása sugall. 
Végül megpróbálok egy lehetséges ellenvetésre válaszolni, és érvelek amellett, hogy 
Collins félrevezetően prezentálta példáját.

1 Köszönettel tartozom Kertész Gergelynek és Kovács Dávid Márknak írásom korábbi változatához fűzött meg-
jegyzéseikért.
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A KVÁZI-FÜGGÉS

Az eredeti kontrafaktuális elméletet nehézségek elé állították az aszimmetrikus 
túldetermináció, más néven preempció esetei. Az egyik legkomolyabb nehézséget az 
úgynevezett késői preempció esete okozta.2 
 
Kődobálók  Jancsi és Pisti kővel dobálnak egy fatuskón álló üveget. Jancsi köve  
  eltalálja az üveget, az üveg leesik, így Pisti köve már csak az üveg  
  hűlt helyét találja el.

 
Ahogy a példában láthatjuk, a késői preempciós esetekre az jellemző, hogy két vagy 
több olyan lehetséges ok van, melyek önmagukban is elegendőek lennének a hatás 
kiváltásához, de ezek közül csak az egyik hatékony, mivel a hatás már azelőtt bekövet-
kezik, hogy a másik ok kifejthetné a hatását. Miért jelent ez problémát a kontrafaktuális 
elmélet számára? Az eredeti kontrafaktuális elemzés szerint – kissé leegyszerűsítve 
– egy aktuális c esemény akkor oka egy aktuális e eseménynek, ha igaz, hogy ha c 
nem lett volna, akkor e sem lett volna.3 Vagyis abban az esetben, ha kontrafaktuális 
függés áll fenn köztük. A kődobálók esetében viszont a háttérben jelen lévő lehetsé-
ges ok megszünteti a hatékony ok és a hatás közti kontrafaktuális függést. Ezért a 
kontrafaktuális elemzés alapján azt kell állítanunk, hogy a hatékony ok – Jancsi dobá-
sa – nem oka annak, hogy leesett az üveg, holott intuíciónk szerint az. 

Felmerül a kérdés, nem kellene-e úgy módosítani a kontrafaktuális elméletet, hogy 
megfeleljen ennek az intuíciónak. De igen, mondja Lewis, és arra kér minket, válaszol-
junk az alábbi kérdésre (LewiS 1986, 205–207): ha adott két folyamat a téridő két külön-
böző régiójában (ugyanabban a lehetséges világban, vagy két különbözőben) és a két 
folyamat a környezetét leszámítva mindenben megegyezik, valamint ezekben a régi-
ókban a természeti törvények is ugyanolyanok, akkor lehetséges, hogy csak az egyik 
folyamat kauzális és a másik nem az? Lewis azt válaszolja, hogy nem lehetséges.  

Ez a kvázi-függés alapgondolata: az, hogy egy folyamat kauzális-e, két tényezőn 
múlik, az egyik tényező a folyamat intrinzikus természete, a másik pedig a természe-
ti törvények. A kődobálók példáján láttuk, hogy a késői preempciós esetekben nem 
áll fenn kontrafaktuális függés az ok és az okozata közt, hiszen nem igaz az, hogy ha 
Jancsi nem dobta volna el a követ, akkor nem esett volna le az üveg, hiszen ott volt 
Pisti dobása is. Ennek ellenére úgy gondoljuk, Jancsi dobása okozta az üveg leesé-
sét. Miért? Lewis szerint azért, mert úgy tapasztaljuk, hogy egy Jancsi dobásából, a 
kavics repüléséből és az üveg leeséséből álló folyamat másféle környezetbe helyezve 
– ugyanilyen törvények mellett persze – ugyanilyen mintázatot mutat. Úgy tűnik, hogy 
az üveg leesése Jancsi dobása esetén ugyanúgy megtörténik akkor, ha például Pan-
ni dobja a másik követ, vagy Pisti egy téglát dob kő helyett, vagy éppenséggel senki 
más nincs a közelben Jancsin kívül. Vagyis ezeket a tényezőket nyugodtan változtat-
hatjuk, ha Jancsi változatlanul dobja a követ, akkor az üveg leesik.

2 Írásomban alapvetően eseménynek tekintem a kauzális relátumokat, de – Collinst követve – úgy veszem, mint-
ha események bekövetkezése és események be nem következése egyaránt lehetne ok és okozat, ahogyan 
például a prevenciós esetekben egy esemény meg nem történését okozza egy esemény bekövetkezése. Nem 
foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy micsoda egy esemény meg nem történte, vagyis mik a hiányok, mivel, 
ahogy a későbbiekből ez nyilvánvaló lesz, ez a probléma nem érinti írásom fő mondanivalóját.

3 Részletesen lásd például (LewiS 1973).
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Így abban az esetben, amikor az aktuális világban nem áll fenn kontrafaktuális füg-
gés Jancsi dobása és az üveg leesése között, de számtalan olyan lehetséges világ 
van, ahol fennáll ez a kontrafaktuális függés, például abban, amelyben nincs másik 
dobás, akkor az aktuális folyamatnál kvázi-függésről beszélhetünk. Ennek alapján a 
kvázi-függés elképzelés szerint akkor áll fenn két esemény között kauzális reláció, ha 
vagy kontrafaktuális függés áll fenn köztük vagy kvázi-függés. Vagyis, mivel Jancsi 
dobása és a leesés között fennáll a kvázi-függés, így az új elmélet alapján igaz lesz, 
hogy Jancsi dobása okozta az üveg leesését. Tehát Lewis meglátása röviden az, hogy 
egy kauzális folyamat bármelyik izonomikus hasonmása, azaz olyan régióban lévő 
hasonmása, melynek a természeti törvényei megegyeznek az eredeti régió törvénye-
ivel, maga is kauzális.4 Következésképp a folyamatok intrinzikus tulajdonsága, hogy 
kauzálisak-e vagy sem, hiszen egy folyamat, amennyiben az eredeti környezetében 
kauzális volt, akkor más – de megegyező természeti törvények által vezérelt – környe-
zetbe helyezve szintén kauzális lesz.

De milyen értelemben állítjuk ezzel, hogy a kauzális reláció intrinzikus reláció? A kau-
zalitás kapcsán általánosságban két alapvető, de egymásnak ellentmondó intuícióval 
rendelkezünk. Az egyik az intrinzikusság intuíciója, mely szerint egy c és e esemény-
ből álló folyamat kauzális volta csakis c és e esemény intrinzikus tulajdonságain és a 
köztük lévő relációkon múlik, vagyis csak a két esemény intrinzikus és lokális jegyein.5

A másik alapvető intuíciót regularitás intuíciónak nevezhetjük, mely szerint egy c és 
e eseményből álló eseménysor kauzális volta attól függ, hogy a c típusú eseményeket 
e típusú események szokták-e követni. Tehát egy folyamat kauzális volta azon múlik, 
hogy instanciál-e egy neki megfelelő regularitást. Eme intuíciónak megfelelően, a kau-
zális reláció fennállása a folyamathoz képest extrinzikus faktorokon múlik. 

E két intuíció közti választás egyben azt is eldönti, hogy milyen típusú okságelméletet 
képviselünk. Amennyiben az első intuíciót tekintjük fontosabbnak, akkor valószínűleg 
az okság valamely szingularista elméletét fogadjuk el. Ha inkább a regularitás intuíciót 
tartjuk lényegesnek, akkor pedig az okság valamely regularitás elmélete mellett köte-
lezzük el magunkat. Világos, hogy az eredeti kontrafaktuális elmélet ez utóbbi elméle-
tek közé tartozik, úgy tekintve a kauzális relációra, mint amely fennállása végső soron 
az aktuális világban található regularitásokon múlik. És a kvázi-függéssel kiegészí-
tett kontrafaktuális elmélet szerint ebben az értelemben továbbra is extrinzikus reláció 
marad az okság. A preempció és – ahogy látjuk majd – a preemptív prevenció kapcsán 
ugyanis csak abban az értelemben beszélünk a kauzális folyamatok intrinzikusságáról, 
hogy azok fennállását a világban található regularitásokon kívül egyéb, a kauzális folya-
mathoz képest külső tényező nem befolyásolja.

4 A továbbiakban egyszerűen hasonmás.
5 Lewis definíciója szerint akkor és csak akkor intrinzikus egy tulajdonság, ha bármely két duplikátumra igaz, 

hogy vagy mindkettő rendelkezik a kérdéses tulajdonsággal vagy egyik sem (LewiS 1986, 61–62.), két dolog 
pedig akkor és csak akkor duplikátuma egymásnak, ha pontosan ugyanazokkal a természetes tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek. Mivel azonban a most tárgyalt problémák szempontjából nincs különösebb jelentősége 
annak, hogy az intrinzikus tulajdonságot magát pontosan hogyan definiáljuk, ha nem szeretnénk a természe-
tes tulajdonságokkal kapcsolatban állást foglalni, akkor választhatjuk például a Langton–Lewis-féle definíciót 
is (LanGton és LewiS 1998.).  
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COLLINS PÉLDÁJA

Láttuk, a kvázi-függés alapján, ha két folyamat hasonmása egymásnak, akkor vagy 
mindkettő kauzális vagy egyik sem az. Ha találunk két olyan folyamatot, melyek ugyan 
egymás hasonmásai, mégis csak az egyiküket tartjuk kauzálisnak, valamely a folyamat-
hoz képest külső tényező miatt, akkor ez legalábbis próbára teszi a kvázi-függés elmé-
letét. Collins szerint erre példa az alábbi két preemptív prevenciós eset (CoLLinS 2000):6 

A fal esete  Képzeljük el, hogy repül felém egy krikettlabda, mögöttem egy üveg-
  ablak van, köztem és az ablak között pedig van még valami,  

  méghozzá egy masszív téglafal. Elkapom a labdát. Megakadályoztam  
  ezzel, hogy betörjön az ablak? 

Alighanem azt mondanánk, hogy nem akadályoztam meg, mivel meglehetősen csekély a 
valószínűsége annak, hogy a falon keresztülrepüljön a labda és betörje az ablakot. Ezért 
az ablak épsége szempontjából lényegtelennek tűnik, hogy elkapom-e a labdát vagy sem. 
Kontrafaktuális függés sem áll fenn a labda elkapása és az ablak nem betörése között, 
mert nem igaz az, hogy ha nem kaptam volna el a labdát, akkor betört volna az ablak. 
Vagyis az intuíciónk és a kontrafaktuális elemzés alapján is azt kell állítanunk, hogy nem 
akadályoztam meg, hogy betörjön az ablak. Ekkor Collins változtat egy kicsit a példán. 

A kéz esete  Képzeljük el, hogy repül felém a labda, nyúlok a labdáért, mögöttem 
  ott az ablak, de ismét csak van valami köztem és az ablak között.  
  Ott áll Pisti a hátam mögött és ő is nyúl a labdáért. A labdát azonban  
  továbbra is én kapom el. Megakadályoztam ezzel, hogy betörjön az  
  ablak? 

Alighanem azt mondanánk, hogy igen, megakadályoztam, mert ki tudja, hogy Pis-
ti elkapta volna-e a labdát. Ám azzal, hogy Pisti is ott áll és elkaphatná a labdát, 
ha én nem tenném, megszünteti az én elkapásom és az ablak nem betörése köz-
ti kontrafaktuális függést, hiszen nem lesz igaz az, hogy ha nem kaptam volna el, 
akkor betört volna az ablak, mert könnyen lehet, hogy Pisti elkapta volna helyettem.  
Vagyis az intuíciónk és a kontrafaktuális elemzés két különböző dolgot mond.

Ez Collins két példája, melyek Collins szerint együttesen szolgáltatnak ellenpéldát 
a kvázi-függéssel szemben. Azt állítja, hogy ha jobban megnézzük a két esetet, akkor 
láthatjuk, pusztán annyiban különböznek egymástól, hogy az egyikben egy fal van 
mögöttem, a másikban pedig Pisti. Ezt leszámítva a két folyamat hasonmása egymás-
nak, mindkét folyamatot a labda repülése, a labda elkapása és az ablak nem betörése 
alkotja. Ehhez a folyamathoz képest külső tényezőként van jelen egyik esetben a fal, a 
másikban Pisti. Dacára ennek, intuíciónk alapján csupán az egyik folyamatot tekintjük 
kauzálisnak. Következésképp a folyamat, amely a labda repülését, a labda elkapását 
és az ablak nem betörését foglalja magában, a külső tényezők különbsége miatt lesz 
egyszer kauzális, egyszer pedig nem. Ebből azt a következést vonja le Collins, hogy 

6 A preemptív prevenció alapszerkezete a következő: egy c esemény bekövetkezése megakadályozza egy e 
esemény bekövetkezését, miközben egy másik, d esemény bekövetkezése is megakadályozhatná e esemény 
bekövetkezését, ha nem történne meg c esemény. 
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mégsem intrinzikus tulajdonsága a folyamatoknak, hogy kauzálisak-e vagy sem, tehát 
a kvázi-függés elképzelés téves.7

Ahhoz, hogy megmutassuk, Collins tévedett, arra van szükség, hogy megmutassuk, 
a két folyamat – minden látszat ellenére – nem hasonmása egymásnak. Amennyiben 
meg tudjuk határozni, hogy általánosságban melyek a kritériumai annak, hogy bizo-
nyos események egy kauzális folyamathoz tartozzanak, és világossá válik, hogy Col-
lins elvétette ezeket, akkor példája nem bizonyul konklúzívnak a kvázi-függéssel szem-
ben. E kritériumok meghatározásában először is Menzies belátásait használom fel, aki 
éppen amellett érvel, hogy Collins tévedett a két folyamat megítélésével kapcsolatban. 

KAUZÁLIS MODELLEK

Menzies szerint egy helyzet kauzális struktúrájának modellezésére olykor többféle 
lehetőség is kínálkozik, és olyankor bizonytalanodik el az intuíciónk, amikor alkalmunk 
adódik észrevétlenül áttérni egyik modellről a másikra (menZieS 2003, menZieS 2007). 
Jó példa erre a fal esete. Amikor az a kérdés, hogy megakadályoztam-e, hogy betörjön 
az ablak, akkor nemmel válaszolunk, mert úgy gondoljuk, a fal jelenléte kellő biztosí-
ték arra, hogy sértetlen maradjon az ablak, függetlenül attól, hogy elkapom-e a labdát. 
Amikor azonban úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi akadályozta meg, hogy betörjön 
az ablak, akkor elvonatkoztatunk a fal jelenlététől, mivel a fal nem ért hozzá a labdá-
hoz, és azt mondjuk, hogy én akadályoztam meg. Világos, hogy a két esetben más 
és más faktorokat tekintünk a releváns modellünk részének. Az első esetben a rend-
szer részét képezi a fal jelenléte, a második esetben pedig nem. Vagyis a két modell, 
amely alapján eldöntjük, hogy milyen a folyamat kauzális struktúrája, eltér egymástól.

Ennek megfelelően Menzies amellett érvel, hogy Collins nem jól ítélte meg a fal és 
a kéz esetét. Collins a két folyamat közös elemeit tekintette a folyamatok részének, a 
falat és Pistit pedig külső tényezőnek. Azt állította, hogy a két folyamat pusztán külső 
tényezőkben tér el egymástól, és ennek ellenére csak az egyiket tartjuk kauzálisnak. 
Menzies azonban rámutat arra, hogy egyáltalán nem világos, Collins miért nem tekin-
ti a falat a kérdéses rendszer részének, mikor éppenséggel a fal jelenléte miatt nem 
tartja a folyamatot kauzálisnak. Vagyis a két helyzet kauzális voltáról két különböző 
rendszer alapján dönt. Az egyik ítélet egy olyan rendszeren alapul, amelyben elvonat-
koztatunk attól a tényezőtől, amely megakadályozhatná a labda továbbrepülését, ha 
én elvéteném, azaz Pisti jelenlététől, a másik ítélet pedig egy olyan rendszeren alapul, 
amelyben ott van a fal mint biztos megakadályozó. Ha azonban egy folyamatról azt 
gondoljuk, hogy kauzális és egy másikról azt, hogy nem kauzális, akkor a két folyamat 
nem lehet egymás hasonmása. És mivel a fenti példában a két eset megítélésében de 
facto különbség mutatkozik, így az ítéletek alapjául szolgáló rendszereknek is külön-
bözniük kell, mivel éppen ez a magyarázata annak, hogy a két ítéletünk eltér egymás-
tól. Másképp fogalmazva: Menzies szerint mindaz beletartozik a kérdéses rendszer-

7 Felvetődhet a kérdés, hogy egy prevenciós esetre egyáltalán hogyan lenne alkalmazható a kvázi-függés, mely-
nek alapgondolata, hogy hasonmásokat keresünk eseményekből álló folyamatokhoz. Erre a következő választ 
adhatjuk: ha a prevencióban szereplő hiányhoz képesek vagyunk egy meghatározott helyet kijelölni, akkor 
meg tudjuk mondani, hogy mivel járul hozzá az eseménylánc intrinzikus természetéhez. Úgy vélem, az ablak 
nem betörése ilyen típusú hiány. Ettől független kérdés, hogy az eseménylánchoz képest extrinzikus faktoro-
kon múlik-e az eseménylánc kauzális volta. Lásd erről például (LewiS 2004, 83–85).



62

Komlósi Andrea  Kauzalitás és kvázi-izolált rendszerek

be, amit felhasználunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szituáció kauzális struktúráját.  
Úgy tűnik tehát, Collins nem jár el helyesen, mikor hasonmásnak tekinti a két folyamatot. 

Az előző részt azzal a kérdéssel zártuk, hogy vajon melyek a kritériumai annak, hogy 
események egyazon kauzális folyamathoz tartozzanak. Láttuk, Menzies szerint azok  
a faktorok tartoznak egy rendszerhez, amelyek alapján eldöntjük, hogy a rendszer 
kauzális-e. Tehát annyi legalábbis bizonyosnak látszik, hogy ha egyszer már döntöt-
tünk afelől, hogy milyen rendszer modellezi szerintünk helyesen az adott szituációt, 
akkor abból következni fog a folyamat kauzális struktúrája. És ez fordítva is igaz. Ha 
két folyamat kauzális struktúráját eltérőnek tartjuk, akkor biztos, hogy a két folyamat 
nem hasonmása egymásnak, ugyanis a folyamatok kauzális állításaink igazságtevői.  
És ez részben igazolni látszik gyanúnkat, miszerint a fal és a kéz folyamata nem lehet 
egymás hasonmása. Ha ez valóban így van, akkor ez a két példa nem szól amellett, 
hogy a kauzális reláció fennállása a folyamatok extrinzikus tulajdonsága.

Minden bizonnyal léteznek esetek, melyek leírására több modell is intuitíve meg-
felelőnek látszik, s így semmi okunk arra, hogy válasszunk közülük. A továbbiakban 
azonban azt igyekszem megmutatni, hogy a fal esete nem ilyen, mivel rendelkezünk 
plauzibilis kritériumokkal arra nézvést, hogy melyik modell reprezentálja megfelelően. 

Vegyük észre, amennyiben a folyamat részének tekintjük a fal jelenlétét – és végső 
soron valójában nem tesz mást Collins sem, hiszen ennek alapján állítja, hogy nem 
akadályoztam meg, hogy betörjön az ablak akkor felvetődik egy további kérdés: ha 
egyszer nem tartjuk kauzálisnak a fal esetét, akkor miért gondoljuk továbbra is, hogy 
az ablak jelenléte beletartozik a folyamatba? Úgy gondolom, nem tartozik hozzá, s 
ennek megfelelően a következőkben amellett érvelek, hogy az ablak valójában nem 
része a releváns modellnek, vagyis nincs okunk a fal esetét a kéz esetének preemp-
tív prevenciójával azonos szerkezetűként modellezni. Először azonban megpróbálom 
rekonstruálni a kontextust, amely alapján Collins magától értetődőnek tekinthette azt, 
hogy hasonmás folyamatokkal van dolgunk.

A PÉLDA EREDETE

A fal esetét Collins Michael McDermott-tól veszi át, aki azt egy általa hosszabban tár-
gyalt másik példával analóg esetként említi (mCdermott 1995, 524–525). A gyanúm 
az, hogy McDermott két példája – az általam a továbbiakban eredeti példának nevezett 
példa és a szintén McDermott-tól származó falas példa – valójában nem analóg egy-
mással. Éppen ezért, még ha helyes is, amit McDermott az eredeti példájával kapcso-
latban mond, az akkor sem alkalmazható a fal esetére. Azok a szerzők, akik átvették 
McDermott-tól a falas példát, nem kérdőjelezték meg az állítólagos analógia meglé-
tét, ezért úgy tekintették, hogy mivel az, amit McDermott eredeti példájával kapcsolat-
ban állít, helytálló, és mivel a falas eset azzal analóg, így nyilvánvalóan a falas esetre 
is ugyanaz áll, mint az eredeti példára.

Az eredeti példa  Képzeljük el, hogy Jones-t egy teherautó elé lököm. A teherautó elüti 
  Jones-t, Jones pedig meghal. Ha nem löktem volna meg Jones-t, 
  akkor elütötte volna egy busz és meghalt volna. Vajon mi okozta Jones 
  halálát?
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McDermott, miután néhány bekezdésen keresztül részletezte az ellentétes intuíció-
kat, a következőket írja. Ha nem löktem volna meg Jonest és a busz sem lett volna ott, 
akkor nem halt volna meg. Ezek szerint vagy én okoztam Jones halálát vagy a busz. 
Világos, hogy nekem kellett lennem, mivel a busz nem járult hozzá semmivel a halá-
lához, hiszen hozzá sem ért Joneshoz. 

McDermott a fal eseténél is hasonló módon jár el. Úgy véli, hogy a falas esetben is 
igaz a következő: ha én nem kaptam volna el a labdát és a fal nem lett volna ott, akkor 
a labda betörte volna az ablakot. Ezek szerint vagy én akadályoztam meg az ablak 
betörését vagy a fal. Ekkor, bár eredetileg arra tippeltünk volna, hogy nem én voltam, 
azt mondjuk majd, hogy nekem kellett lennem, mert a fal semmivel nem járult hozzá 
a megakadályozáshoz. 

Csakhogy a fal esetében mindössze annyi látszik bizonyosnak, hogy megakadá-
lyoztam, hogy a falnak ütközzön a labda. Emiatt félrevezetőnek tűnik a kérdés, hogy 
én akadályoztam-e meg, hogy betörjön az ablak. Annak érdekében, hogy ezt belás-
suk, vizsgáljuk meg, hogyan járunk el általában, amikor megpróbáljuk meghatározni 
a lehetséges okok és akadályozók körét.

NÉPI FIZIKA ÉS KVÁZI-IZOLÁLT RENDSZEREK 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a kauzalitással kapcsolatos intuícióink, részben 
legalábbis, a népi fizikán alapulnak, és általában helyes következtetésekre vezetnek 
minket.8 Természetes késztetésünk úgy tekinteni a világra, mint amelyben a dolgok a 
saját, nagyjából newtoni mozgástörvényeknek megfelelő tehetetlenségi mozgásukat 
végzik, egészen addig, amíg közbe nem avatkozik valamilyen, ehhez a tehetetlenségi 
viselkedéshez képest külső tényező, megváltoztatva a kérdéses dolog viselkedését.9 
Ezért többnyire olyankor keressük az események okát, amikor az események folyá-
sa eltér az elvárttól.

A népi fizikában kétség kívül nem csak azzal kapcsolatban vannak elképzelések, 
hogy mi egy rendszer normál viselkedése, hanem azzal kapcsolatban is, hogy milyen 
beavatkozás milyen változást eredményezhet az adott rendszerben. Például egy üveg-
ablak normál viselkedése, hogy magára hagyva ép marad. Arról is van elképzelésünk, 
hogy mi történik vele, ha egy krikettlabda nagy sebességgel nekiütközik: ha látjuk a 
labdát repülni az ablak felé, és kisvártatva üvegcsörömpölést hallunk, akkor nem lesz 
kétségünk afelől, hogy a labda betörte az ablakot. 

Ennek megfelelően, amikor megpróbáljuk megállapítani egy esemény okát, akkor 
meg kell kísérelnünk a helyzetet olyan rendszerbe foglalni, amelynek azután tehe-
tetlenségi viselkedést tulajdoníthatunk, vagyis olyan viselkedést, amit elvárnánk, ha 
semmi nem lépne közbe. Miközben ezt a tehetetlenségi rendszert meghatározzuk, 
részben meghatározzuk azokat a faktorokat is, amelyek megzavarhatják ezt a nor-
mál viselkedést. Ezek olyan dolgok lehetnek, amelyek megfelelő erővel rendelkeznek 
ahhoz, hogy közbelépésük letérítse a rendszert a tehetetlenségi pályájáról. Persze a 
rendszer normál viselkedését fenyegető eseményt magát is le lehet téríteni a pályájá-
ról, ezt hívjuk prevenciónak. 

8 A népi fizikával kapcsolatban Adam Elga egyik tanulmányára támaszkodom (eLGa 2007).
9 Természetes legalábbis mindazoknak, akik valamennyire ismerősek a newtoni fizikával.
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Próbáljuk meg a népi fizika alapján rekonstruálni a fal és a kéz esetét. Tim Maudlin 
szerint például annak magyarázata, hogy a fal esetében, első pillantásra legalábbis, 
nem gondoljuk, hogy megakadályoztam az ablak betörését, az, hogy a falat és az abla-
kot elválaszthatatlan egységnek tekintjük (maudLin 2004). Vagyis úgy modellezzük a 
helyzetet, mintha egy fal által védett ablakkal lenne dolgunk, amelyet nem fenyeget a 
krikettlabda, hiszen a falak normál viselkedéséhez hozzátartozik, hogy nem repülnek 
keresztül rajtuk a labdák és nem tűnnek el spontán módon. Vagyis a népi fizika alap-
ján teljesen bizonyos, hogy a falon nem juthat túl a labda. A kéz esetében viszont nem 
tekintjük elválaszthatatlannak Pistit és az ablakot, méghozzá természetesen azért 
nem, mert nem biztos, hogy Pisti el tudja kapni a labdát, ha én elvétem. Ilyenformán 
úgy tűnik, nem pusztán a kérdéses rendszert és annak normál viselkedését határoz-
zuk meg a népi fizika használata közben, hanem egyúttal azt is tisztázzuk, hogy mi 
az, ami nem képes hatni a rendszerben lejátszódó folyamatokra. Vagyis általában 
nem csupán egy rendszert határozunk meg, hanem egy kellőképpen izolált rendszert. 

A népi fizika alapvetőnek tekinti a nagyfokú lokalitást, azaz feltételezi, hogy a köze-
pes méretű fizikai tárgyakra érzékszerveinkkel detektálható módon csak hozzájuk 
igen közeli, leginkább csak velük érintkező tárgyak hatnak, még ha természetesen 
nincsenek is tökéletesen elszigetelve a távolabbi eseményektől. És mivel az oksági 
reláció relátumainak nem a törékeny esszenciával rendelkező legalacsonyabb szintű 
fizikai eseményeket tekintjük, hanem a magasabb szintű eseményeket, így többnyire 
elég magától értetődő módon adódik, hogy hol ér véget egy rendszer és hol kezdődik 
egy másik.10 Ilyenformán világos, hogy egy kvázi-izolált rendszer meghatározása leg-
inkább azon múlik, hogy a rendszert alkotó dolgok milyen mérettartományba esnek, 
mert ettől függ, hogy milyen erők hathatnak rájuk, hétköznapi érzékszerveinkkel ész-
lelhető, és tegyük hozzá, minket érdeklő módon. 

E megfontolások alapján annyi legalábbis valószínűnek tűnik, hogy mind a lehetsé-
ges okoknak, mind a lehetséges akadályozó tényezőknek egy rendszerben kell lenni-
ük a hatással. Vagyis azoknak az okoknak, melyek lehetséges hatását megakadályo-
zandó közbe kell lépnie valaminek, egy rendszerben kell lenniük a lehetséges hatással. 
Annak érdekében, hogy ezt belássuk, fontoljuk meg az alábbi példákat!

Halley-üstökös11 Képzeljük el, hogy repül felém egy krikettlabda, melynek röppályája 
  olyan, hogy metszené a Halley-üstökös pályáját.Elkapom a labdát. 
  Megakadályoztam, hogy összeütközzön az üstökössel?

Nem, hiszen ha nem kaptam volna el, akkor sem ütköztek volna össze, méghozzá a 
légkör és a gravitáció miatt. Nem tudok sem én, sem a labda olyasmit csinálni, ami 
hatással lehet a Halley-üstökösre.

Alfa Centauri Leülök egy székre. Az Alfa Centauri és a Föld helyzete éppen olyan, 
  hogy ez a szék pontosan az engem és az Alfa Centaurit összekötő 

10 A népi fizika és Lewis felfogása alapján is olyan eseményeket tekintünk relátumnak, amelyek többféleképpen 
realizálódhatnak. Ebben a felfogásban az ablak betörése akkor is ugyanannak az eseménynek számítana, ha 
egy darab porszemmel több lett volna a krikettlabdán vagy az ablakon.

11 Ezt a példát Collinstól kölcsönöztem (CoLLinS 2000, 224).
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  egyenesen van, köztem és az Alfa Centauri között. Megakadályozza 
  a szék, hogy az Alfa Centaurin kössek ki?

Nem, mert sem én nem tudok, sem a szék nem képes olyasmit csinálni, ami hatással 
lehet az Alfa Centaurira.

Esernyő Budapesten verőfényes idő van, míg Londonban zuhog. Én Pesten 
  sétálok, kinyitom az esernyőm és a fejem fölé tartom. Megakadá- 
  lyozza az esernyő, hogy megázzak? 

Úgy tűnik, valami megakadályozza, hiszen nem ázom meg. A felhőtlen égbolt nem 
lehet, mert amúgy sem áznék meg, méghozzá az ernyő miatt. Ezek szerint az ernyő 
akadályozza meg. De az ernyő mégsem lehet, mert Budapesten nem esik az eső.  
De vajon tényleg meg kell valaminek akadályoznia, hogy a Londonban zuhogó eső 
miatt megázzak Pesten?

A közös ezekben a példákban, hogy a kérdéses hatás semmiképpen nem jöhetett vol-
na létre az adott körülmények között. Miért nem? Egyszerűen azért, mert kvázi-izolált 
rendszerben van az üstökös is, az Alfa Centauri is és én is. Ha ez így van, akkor vajon 
szükséges-e valami további tényező, amely megakadályozza, hogy a labda miatt elté-
rüljön az üstökös a pályájáról? És szükséges-e valami további tényező, amely megaka-
dályozza, hogy egy földön nyugalomban lévő dolog összeütközzön az Alfa Centaurival? 
És megint csak, szükséges-e valami további tényező, amely megakadályozza, hogy a 
londoni esőben megázzak Budapesten? Úgy vélem, nem feltétlenül szükséges.

Talán nem szükségesek további példák annak érdekében, hogy belássuk, ahhoz, 
hogy valamit meg kelljen akadályozni, annak a dolognak, amely a fenyegetést jelenti, 
egy rendszerben kell lennie a fenyegetettel. De, visszatérve a fal esetére, mivel sem a 
labda, sem a kezem nincs olyan helyzetben, hogy fizikai hatást gyakoroljon az ablakra, 
vagyis mi semmit nem tudunk vele kapcsolatban sem akadályozni, sem elősegíteni, így 
mi vele nem vagyunk egy rendszerben. Az ablak egy olyan izolált rendszerben van, ahol 
a normál állapotának az számít, hogy nem törik be. A normál állapot pedig nem szorul 
további magyarázatra.12 Akkor lenne szükség magyarázatra, ha a rendszeren belül buk-
kanna fel valamilyen fenyegetés. Pontosabban fogalmazva: akkor tekinthetnénk megvá-
laszolandó kérdésnek, hogy mi akadályozta meg, hogy betörjön az ablak, ha a fal ablak 
felőli oldalán repülne a labda.

Mindezek alapján a következőképpen definiálhatjuk a kvázi-izoláltságot:

Kvázi-izolált rendszer  R rendszer f erőhatás szempontjából kvázi-izolált akkor és  
   csak akkor, ha fizikailag lehetetlen, hogy f szignifikáns módon 
   befolyásolja R viselkedését.13  

Eszerint a falas példában az ablak és a labda két egymástól kvázi-izolált rendszer-
ben található, mivel fizikailag lehetetlen – az adott körülmények között –, hogy a lab-

12 A későbbiekben még szó lesz erről.
13 Az izolált rendszer pontosabb definiálására egy ígéretes kísérletet olvashatunk például Sungho Choi tanulmá-

nyában (CHoi 2003).
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da szignifikáns hatással legyen az ablakra, magyarul, lehetetlen, hogy betörje. Ha ez 
így van, akkor a fal és a kéz esetében tényleg nem ugyanolyan folyamatról van szó, 
mivel az első rendszert a labda, én és a fal alkotjuk, a másodikat pedig a labda, én, 
Pisti és az ablak. És mivel két egymástól intrinzikus tényezőkben különböző rend-
szerről van szó, így ez a példa valójában nem ellenpélda a kvázi-függéssel szemben.  
Vagyis igaza van Menziesnek abban, hogy intrinzikusan különbözik a két folyamat, 
azonban nem pusztán azért különböznek, mert a falas folyamatnak része a fal jelen-
léte, hanem azért, mivel nem része az ablak. 

Úgy tűnik tehát, hogy a népi fizika plauzibilis kritériumot kínál a modellválasztáshoz. 
Ráadásul, ha figyelmesebben megnézzük, kitűnik, hogy végső soron Collins is hason-
ló kritériumot használ, nem véletlenül utalva minket az előbb idézett Halley-üstökös 
példához. Meglehetősen valószínűnek tartom, bár ő maga nem teszi explicitté, hogy 
éppen a népi fizika az, amely alapján triviálisan hamisnak találja a feltevést, miszerint 
megakadályoztam, hogy a Halley-üstökösnek ütközzön a labda. Amennyiben az így 
van, akkor valóban nem teljesen világos, hogy miképpen állíthatja, hogy a kéz és a fal 
esetének struktúrája azonos. Másképpen fogalmazva: a fentiek alapján úgy tűnik, nem 
lehetséges, hogy a fal és az ablak egyszerre legyen része a kérdéses rendszernek.  

EGY LEHETSÉGES ELLENVETÉS ÉS FÉLREVEZETŐ KÉRDÉSEK

Mindezek után mégis mondhatná valaki a következőt: a prevenció jelensége, úgy tűnik, 
definíció szerint abban áll, hogy valamilyen fenyegetés ellenében fenntartjuk egy rend-
szer normál állapotát. Ha ez igaz, továbbá valóban bizonyos, hogy bármi is történik a 
fal labda felőli oldalán, az nem lehet hatással az ablakra, éppen a fal miatt, akkor bát-
ran levonhatjuk a következtetést, hogy a fal akadályozta meg, hogy betörjön az ablak.

Valóban, egy bizonyos értelemben csakugyan igaz, hogy a fal akadályozta meg, 
hogy betörjön az ablak, mivel valóban a fal az, ami elszigeteli az ablakot a világ többi 
részétől. Ezért akármi is történik a fal labda felőli oldalán, ebben az értelemben min-
dig igaz lesz, hogy a fal akadályozta meg, hogy a kérdéses esemény bármilyen hatás-
sal is legyen az ablakra. Az ellenvetés tehát annyiban jogos, hogy felhívja a figyelmet 
erre az intuícióra.

Ahhoz, hogy számot tudjunk adni erről az intuícióról, vegyük szemügyre még egy-
szer azt a két kérdést, amelyek az idézett írásokban felmerültek: (I) Én akadályoztam 
meg, hogy betörjön az ablak? (II) Mi akadályozta meg, hogy betörjön, én vagy a fal?  
Ez utóbbi kérdéssel kezdem.14

Első pillantásra úgy látszik, ötféle válasz lehetséges erre a kérdésre. Nézzük sor-
ban ezeket a lehetőségeket!

(I) Én akadályoztam meg.

Ezt a választ már elvetettük.

(II) A fal akadályozta meg. 

14 Természetesen e kérdések bármelyikére adott válasz implikálja a másik kérdésre adandó választ, ennek elle-
nére érdemesnek tartom külön tárgyalni őket.
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Abban az értelemben nem jó válasz, hogy a fal fizikailag akadályozta volna meg, 
hogy betörjön az ablak. A fal ugyanis nem ért hozzá a labdához, és ez szükséges len-
ne ahhoz, hogy megakadályozásról lehessen beszélni. Csak egy tágabb értelem-
ben lehet esetleg megakadályozónak tekinteni. Rögvest pontosítom, hogy mi is ez a 
tágabb értelem. 

(III) Együtt akadályoztuk meg. 

Biztos, hogy nem jó válasz, mert együttes okozásról abban az esetben beszélhetnénk, 
ha két, önmagában nem elégséges okunk lenne. A falas esetben ez nincs így, mivel 
én egyedül is elég lennék a megakadályozáshoz, és a fal is.

(IV) Mindketten megakadályoztuk. 

Nem jó válasz, mert szimmetrikus túldeterminációnak semmiképpen sem tekinthet-
jük ezt az esetet, hiszen csak az egyik megakadályozó tényező hatékony. Ennélfogva, 
amennyiben egyáltalán túldeterminációról van szó, akkor is biztosan aszimmetrikusról.

(V) Egyikünk sem akadályozta meg. 

Némiképp furcsán hangzik, de végső soron emellett érveltem. 
Annak érdekében, hogy végképp elillanjon e válasz furcsasága, érdemes megkü-

lönböztetni egymástól a fenti kérdések két értelmét: (a) Mi a magyarázata annak, hogy 
fennmaradt az ablak normál állapota? (b) Mi az oka annak, hogy nem tört be az ablak?

Ha válaszolni szeretnének a (b) kérdésre, akkor egy olyan kauzális relációt kellene 
találnunk, melynek az egyik relátuma az ablak nem betörése, a másik pedig valami-
lyen esemény. Mivel a fal jelenléte miatt az én elkapásom nem lehet ez az esemény, 
a fal jelenléte pedig szintén nem, mert nem ért a labdához, így csábító lehet az aláb-
bi, igen egyszerű érv: 

Redukció  Tegyük fel, hogy létezik valami, ami azt okozta, hogy nem tört be az 
  ablak. Ha létezik ez a valami, akkor ez vagy velem, vagy a fallal azo- 
  nos. Ez a valami nem azonos sem velem, sem a fallal. Adódik a követ- 
  keztetés, miszerint nem létezik az a valami, ami azt okozta, hogy nem 
  tört be az ablak. 

Vagyis a (v) jó válasz lehetne. Ám sajnos ez az egyszerű érv önmagában nem tűnhet 
igazán meggyőzőnek, amennyiben továbbra is úgy érezzük, hogy a falnak van vala-
milyen szerepe. 

Térjünk vissza arra az (a) kérdésre, vagyis arra, hogy mi magyarázza azt, hogy 
fennmaradt az ablak normál állapota. Ebben két tényezőnek lehet szerepe: az egyik 
az ablak kvázi-izoláltsága a labdától, a másik, hogy az ablak rendszerén belül nem 
történik semmilyen változás. Az izoláltságért részben a fal felelős, részben pedig a 
természeti törvények. Ebben az értelemben mondhatjuk tehát, hogy a fal jelenléte a 
természeti törvényekkel együtt jó magyarázat arra, hogy miért nem tört be az ablak.

Ezek után fontoljuk meg, hogy miért is kerestünk választ a (b) kérdésre.  
Azért, mert elkerülte a figyelmünket, hogy az a kérdés, hogy melyikünk akadályoz-
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ta meg, hogy betörjön az ablak, vagyis (II), kétértelmű. És nem pusztán kétértelmű, 
hanem félrevezető, mivel azt látszik implikálni, hogy (b) módon kell értenünk, vagyis azt 
sugallja, hogy kellene lennie valamilyen, az állandó természeti törvényeken mint hát-
térfeltételeken és a falon mint az ablak kvázi-izoláltságát biztosító tényezőn túli dolog-
nak, méghozzá egy eseménynek, amely oka annak, hogy nem tört be az ablak. Azon-
ban az okok közül, amelyek egyáltalán válaszként felmerülhetnek, semmi nem lehet jó 
válasz a (b)-módon értett kérdésre. Így nem marad más válaszunk, mint a (v) válasz.

Másképpen fogalmazva: ha azt a kérdést megválaszoltuk, hogy mi a magyarázata 
annak, hogy fennmaradt az ablak normál állapota, vagyis megválaszoltuk az (a) kér-
dést, akkor olyan választ adtunk, amely végső soron megfelel az intuíciónknak, mert 
megerősíti azt az érzésünket, hogy a falnak van valamilyen szerepe abban, ami tör-
tént. Valóban van, mert a fal jelenléte része a magyarázatnak. Így, mivel a (b) kérdés-
re, vagyis arra a kérdésre, hogy mi volt az oka, hogy nem tört be az ablak, egyik válasz 
sem volt jó, és mivel az intuíciónk által sugallt válaszhoz megtaláltuk a megfelelő kér-
dést, jelesül az (a) kérdést, elmondhatjuk, hogy a továbbiakban nincs sok értelme a (v) 
választól eltérő választ keresni a (b) kérdésre. Vagyis az ablak nem betörése semmivel 
nem áll kauzális relációban, nem létezik olyan esemény, amelyik az oka lenne annak, 
hogy nem tört be az ablak. Minélfogva a falas eset kauzális struktúrája a következő: 
megakadályoztam, hogy a labda a falnak ütközzön.   

Ezek után visszatérhetünk az (I) kérdésre, vagyis arra, hogy én akadályoztam-e meg, 
hogy betörjön az ablak. Amennyiben a (II) kérdés félrevezető, mert automatikusan (b) 
módon értjük, akkor félrevezető az a kérdés is, hogy én akadályoztam-e meg, hogy 
betörjön az ablak. És mivel ez a két kérdés merült fel az idézett írásokban, elmondhat-
juk, hogy Collins példája azért tűnt a kvázi-függéssel szemben ellenpéldának, mert 
félrevezető módon lett prezentálva. 

A falas eset egy egyszerű prevenció, amelyben megakadályoztam, hogy a labda a 
falnak ütközzön. És így a fal és a kéz esete nem hasonmása egymásnak. Nem pusz-
tán azért nem, mert a falas folyamatnak része a fal jelenléte, hanem azért nem, mert 
nem része az ablak nem betörése. Méghozzá azért nem része, mert nem lehet olyan 
esemény a folyamatban, amely megakadályozhatta volna, hogy betörjön az ablak.

KONKLÚZIÓ 

Írásomban amellett érveltem, hogy a Collins által felhozott példa azért bizonytalanít 
el minket, mert félrevezető módon van prezentálva, és ezért félrevezetőek a vele kap-
csolatban megfogalmazott kérdések. Megpróbáltam megmutatni, hogy a Collins által 
bemutatott két esetben nem ugyanolyan folyamat játszódik le, amiért is nem tekinthe-
tő ellenpéldának a kvázi-függéssel szemben. 

Mindezek után szeretnék még egy nagyon alapvető kérdésre választ adni. Külö-
nösnek hathat, hogy ennyire hosszan és talán körülményesen igyekeztem tisztázni 
egy olyan kérdést, amelyre tulajdonképpen igen egyszerű a válasz. Kisebb közvéle-
mény kutatást végezve meg is bizonyosodtam afelől, hogy bárki, aki mitsem sejt az 
okságelméletekkel kapcsolatos vitákról, a nekiszegezett kérdésre, miszerint a falas 
esetben vajon mi akadályozta meg, hogy betörjön az ablak, kapásból azt válaszolja, 
hogy semmi.

Az oka annak, hogy mégis ennyire hosszan foglalkoztam a problémával, az volt, 
hogy fontosnak tartottam rávilágítani arra, hogy ez az intuíció milyen szoros kapcso-
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latban áll a kvázi-függés alapgondolatával, és megkíséreltem rekonstruálni a kvázi-
függés intuíciója mögött húzódó még alapvetőbb intuíciókat. Igyekeztem megmutat-
ni, hogy sok esetben, és a fal esete is ezek közé tartozik, valójában a kvázi-függés 
mögött húzódó népi fizikai intuíciók alapján állapítjuk meg, hogy milyen dolgok tartoz-
nak a vizsgálni kívánt rendszerhez. Vagyis – úgy gondolom – annak ellenére sem kell 
elvetnünk a kvázi-függést, hogy egyébként vannak olyan példák, amelyek azt látsza-
nak megmutatni, hogy a kauzális reláció fennállása némely esetben külső tényező-
kön múlik.15 Ilyen esetekben természetesen meg sem próbáljuk alkalmazni a kvázi-
függést, illetve a népi fizika elveit, mivel azokat teljesen más típusú elvek miatt tartjuk 
kauzálisnak, ha egyáltalán annak tartjuk őket.
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