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Majdányi Ádám

A megelőzés problémája az okság tényellentétes 
elemzésében

 
Akkor beszélünk redundáns okozásról, amikor aktuálisan előfordul három esemény, 
melyekre igaz: ha az első bekövetkezett volna a második hiányában, vagy a második 
bekövetkezett volna az első hiányában, akkor a harmadik is bekövetkezett volna; de ha 
sem az első, sem a második nem következett volna be, akkor a harmadik sem követ-
kezett volna be. (LewiS 1986b, 193.) Az oksági megelőzés a redundáns okozásnak az 
a válfaja, amelynek esetében intuitíve egyértelmű, hogy az első két esemény közül 
az egyik oka, a má sik pedig nem oka a harmadik eseménynek. (LewiS 1986b, 199.) 
Ebben a tanulmányban azokra a zavarba ejtő következményekre szeretném ráirányí-
tani a figyelmet, melyekkel az okság tényellentétes elemzője elkerülhetetlenül szem-
bekerül, miközben az oksági megelőzés eseteiről igyekszik beszámolni az elemzés 
által nyújtott fogalmi keretek között. Először be mutatom, hogyan ve tődik fel probléma-
ként az oksági megelőzés David Lewis eredeti tényel lentétes elemzésében, majd meg-
próbálom rekonstruálni Lewis egyik megoldási kísérletét. Végül amellett fogok ér velni, 
hogy ez a javaslat tarthatatlan.

LEWIS EREDETI ELEMZÉSE (1973) – A KORAI MEGELŐZÉS ESETE

Az okság legegyszerűbb tényellentétes elemzése szerint két különálló esemény között 
oksági viszony áll fenn akkor és csak akkor, ha a hatás-eseménynek egyértelműen 
megfelelő propo zíció tényellentétesen függ az ok-eseménynek egyértelműen megfelelő 
propozíciótól. Más szóval, ha az lenne a helyzet, hogy O nem következik be, akkor az 
lenne a helyzet, hogy H nem következik be, amennyiben O és H aktuális események. 
Lewis a tényellentétes kondicio nálisok igazságfeltételét a lehetséges világok közötti 
komparatív hasonlóság fogalmának se gítségével definiálja: ¬P(O)oà¬P(H) igaz akkor 
és csak akkor, ha van olyan világ, ahol P(O) és P(H) egyaránt hamis, és amely – min-
dent összevetve – jobban hasonlít az aktuális világhoz, mint bármely olyan világ, ahol 
P(O) hamis, de P(H) igaz.1 (LewiS 1973a, 156–158.) 

1 Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a komparatív hasonlóság relációja önmagában nem határozza meg, hogy 
két lehetséges világ közül melyik van közelebb az aktuális világhoz. Az összehasonlításnak különféle szem-
pontjai lehetnek, amelyek olykor többet, olykor kevesebbet nyomnak a latban a társalgási kontextustól függő-
en. Konkrétabban: egy mindenféle kontextustól való függetlenségében elgondolt hasonlósági reláció alapján 
nem tudjuk megmondani, hogy adott esetben a természeti törvényeknek vagy a partikuláris tényeknek van-e 
nagyobb jelentőségük annak meghatározásában, hogy egy lehetséges világ mennyire hasonlít az aktuális 
világhoz. Ezek szerint a hasonlósági reláció mindaddig meghatározatlan marad az összehasonlítási szempon-
tok súlyozását illetően, amíg nem rögzítettük azoknak a tényellentétes megnyilatkozásoknak a kontextusát, 
melyek kiértékelé sében ez a reláció igazít minket útba. Következésképpen a hasonlósági reláció csak akkor 
felel meg az okság-elemzés céljainak, ha úgy „oldjuk fel” (tesszük meghatározottá) a szóban forgó megha-
tározatlanságot, hogy az oksági viszony kifejezésére alkalmas tényellentétesek igazságértékére vonatkozó 
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Lewis azt a követelményt támasztja az elemzéssel szemben, hogy visszatükröz-
ze világos oksági ítéleteinket az olyan helyzetekre vonatkozóan, amelyek nem külön-
böznek túlságosan attól, ahogyan előfeltevéseink szerint az aktuális világ működik. 
Tehát amikor egy hétköznapi szituációban egyértelműnek tűnik számunkra, hogy egy 
esemény okoz (vagy nem okoz) egy másik eseményt, akkor ennek eredményként kell 
adódnia az okság bármely elfogadható elem zéséből. (LewiS 1986b, 194.) A tényellen-
tétes elemzés egyszerű változata azonban nem tesz eleget ennek a kívánalomnak, 
ami világosan kitűnik a következő ellenpéldából: Péter hozzávág egy követ egy sörös-
üveghez, és sikeresen szilánkokra töri azt. De ott van Petra is, aki készen áll arra, hogy 
hozzávágja az üveghez a saját kövét, ha azt tapasztalja, hogy Péter habozik. Mivel 
Péter ténylegesen eldobta a kövét és eltalálta az üveget, Petrának nem kellett csele-
kednie. Ha azonban Péter nem dobott volna időben, Petra eldobta volna a saját kövét 
és eltalálta volna az üveget. Tehát a sörösüveg összetörésének eseménye (H) nem 
függ Péter dobásának eseményétől (O), habár az utóbbi nyilvánvalóan oka az előbbi-
nek. Ez azt jelenti, hogy a tényellentétes függés nem szükséges feltétele az esemény-
okságnak, vagyis az egy szerű tényellentétes elemzés helytelen.

Lewis a következő kiegészítésre tesz javaslatot: azonosítsuk az okságot a tény
ellentétes függés leszármazásával [ancestral of counterfactual dependence].  
Eszerint egy esemény oka egy másik eseménynek akkor és csak akkor, ha létezik a 
tényellentétesen függő esemény-pro pozícióknak egy olyan láncolata, amelynek első 
tagja az ok-eseménynek megfelelő propozí ció, utolsó tagja a hatás-eseménynek meg-
felelő propozíció, és az első kivételével minden tag tényellentétesen függ a megelő-
ző tagtól.2 Így az elemzés nem zárja ki, hogy O H-nak az egyik oka legyen még abban 
az esetben sem, ha nincs közvetlen tényellentétes függés a nekik meg felelő propozí-
ciók között. Lehetnek ugyanis olyan közbeeső események, amelyek a tényellen tétes 
függés egy láncolatán keresztül kauzális viszonyt fektetnek le a két esemény között. 
Il lusztráljuk ezt a stratégiát a fenti példán: Ha Péter nem dobott volna, Petra törte vol-
na össze a sörösüveget. Tehát nincs közvetlen oksági függés az ok- és a hatás-ese-
mény kö zött. Nem esik nehezünkre azonban olyan közbeeső eseményt találni az ok 
bekövetkezésének és a hatás bekö vetkezésének időpontja között, ami okságilag függ 
az ok-eseménytől, és amitől magától oksá gilag függ a hatás-esemény. Ilyen például 
az az esemény, amely akkor következett be, amikor Péter köve megtette az üveghez 
vezető pálya felét. Ha Péter nem dobta volna el a kö vét, a kő bizonyára nem haladt 
volna át a pálya felezőpontján. Ha pedig Péter köve nem ha ladt volna át a pálya fele-
zőpontján, az üveg nem tört volna össze, mivel Petra már korábban észrevette volna, 
hogy Péter dobott, és így (a kőhajigálási játékban betöltött szerepének megfelelően) 
elhatárolódott volna a dobástól. (menZieS 2008, 7–8.) 

Felmerülhet ezen a ponton egy lehetséges ellenvetés, amivel nem árt röviden 
foglalkoz nunk. Az előző bekezdés utolsó mondatában szereplő tényellentétes kondi-

természetes meggyőződéseink kel egybehangzó eredményeket produkáljon az elemzés. Lewis ennek a cél-
nak megfelelően alkot képet az aktu ális világhoz legközelebb eső tényellentétes világokról. Más szóval, Lewis 
szerint nem dönthetjük el előre, mit fogunk gondolni a világok közötti komparatív hasonlóságról, hanem ezt 
csakis annak függvényében lehet el dönteni, amit a releváns tényellentétesek igazságértékéről tudunk. (LewiS 
1979, 42–43.) 

2 Ha ugyanezt nem az esemény-propozíciókkal, hanem azokkal az eseményekkel kapcsolatban mondjuk ki, 
ame lyeknek e propozíciók megfelelnek, akkor az okságilag függő események oksági láncáról beszélünk. 
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cionális igazsága ugyanis megkér dőjelezhető, ha érvényesnek tartjuk az alábbi érve-
lési eljárást: 

(1) Az aktuális világban a természeti törvények determinisz tikusak3.

Tehát: 

(2) Az ok-esemény bekövetkezése – együtt bizonyos partikuláris tényekkel és a 
fennálló ter mészeti törvényekkel – maga után vonja a hatás-esemény bekövetkezését.

Tehát: 

(3) Ha a hatás-esemény nem következett volna be, akkor ennek egyetlen ésszerű 
magyará zata az lenne, hogy az ok-esemény sem következett be.

Jelenlegi példánkra alkalmazva: ha az áthidaló esemény nem következett volna be, 
ez csak annak alapján történhetett volna, hogy Péter nem dobta el a kövét. Ha pedig 
Péter nem dobta volna el a kövét, Petra vágta volna hozzá a sajátját az üveghez. Ezek 
szerint az üveg összetö rése mégsem függne okságilag Péter kövének a pálya felező-
pontján való áthaladásától. 

Lewis úgy gyűri le ezt a nehézséget, hogy letiltja a tényellentétes kondicionálisok 
tempo rálisan fordított olvasatát az okság analízisében. A tényellentéteseket – a meg-
nyilatkozás kontextusától függően – többféle módon lehet értelmezni, és a különböző 
interpretációk kü lönböző igazságértéket rendelhetnek egy és ugyanazon tényellenté-
tes kondicionálishoz.4 Le wis szerint általában úgy gondoljuk, hogy a jövő tényellenté-
tesen függ a jelentől és a múlt tól, de a múlt tényellentétesen független a jelentől, azaz 
a tényellentétesekre jellemző meg határo zatlanságot többnyire egy időbeli aszimmet
riára tekintettel oldjuk fel. Ez az általános, a mindennapi élet ismerős helyzeteiben 
előfeltételezett kontextus szisztematiku san hamissá teszi mindazokat a tényellenté-
tes állításokat, melyeknek az utótagjai korábbi időpontra vonatkoznak, mint az elő-
tagjai [backtracking counterfactuals]: Péter még akkor is elhajította volna a kövét, ha 
valami megakadályozta volna a követ abban, hogy áthaladjon a pálya felezőpontján. 
Mivel az okok – hétköznapi tapasztalataink szerint – min dig megelőzik a hatásaikat, 
az okság elemzőjének is fel kell mutat nia egy ennek megfelelő időbeli aszimmetriát 
a releváns tény ellentétes állításokban. Ezért Lewis arra kér, hogy az ok ság elemzése 

3 Lewis az okság tényellentétes elemzésének eredeti változatát a determinizmus feltevése mellett dolgozta ki, 
amit úgy határozott meg, hogy ha két lehetséges világban ugyanazok a determinisztikus törvények uralkod-
nak, akkor az egyedi tények tekintetében a két világ vagy pontosan ugyanolyan minden időszakon át, vagy 
mindig különbözik. (LewiS 1979, 37.)

4 Tekintsük például azt az állítást, hogy „Ha leejtettem volna ezt a vázát, összetört volna”. Ezt a tényellenté-
test a legtöbb esetben jóváhagynánk. (Például abban az esetben, ha illusztrációként szerepelne egy fizikai 
magyarázat ban.) Fennállhatnának azonban olyan körülmények, melyek között hamisra szeretnénk értékel-
ni. (Ha például egy múzeumban hangozna el. Ekkor a szóban forgó szituáció azon részlete kerülne előtérbe, 
hogy érdekemben áll megakadályozni a váza földet érését: a váza nem tört volna össze, mert minden tőlem 
telhetőt megtettem volna, hogy elkapjam, mielőtt földet ér.)
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során próbáljuk meg figyelmen kívül hagyni azokat a különleges kontextusokat, ame-
lyek en gedélyezik a múlt felé irányuló tényellentéteseket.5 (LewiS 1979, 32–35.)

Lewis elemzése szerint tehát a fenti példában az ok-esemény annak alapján okoz-
za a hatás-eseményt, hogy létezik egy oksági lánc, amely a két eseményt össze-
kapcsolja.6 Nincs azonban egy ehhez hasonló oksági lánc a megelőzött alternatíva 
és a hatás-esemény között. Válasszuk megelőzött alternatíva gyanánt azt az ese-
ményt, hogy Petra felveszi a dobási pozíciót nem sokkal Péter dobását megelőzően.  
Ekkor a vizsgált szituációt úgy is jellemezhetjük, hogy az oksági folyamat, amely ebből 
az eseményből kiindulva egészen a hatás-eseményig vezetett volna, megszakadt 
annak következtében, hogy Petra dobását meghiúsította egy másik oksági folyamat, 
amely a megelőző okból indult ki: Péter dobásától okságilag függ Petrának az erre a 
tényre irányuló vizuális tapasztalata (hiszen Petra szerepe éppen Péter szemmel tar-
tása volt), ez utób bitól viszont okságilag függ Petra tartózkodó viselkedése. Az elem-
zés így képes egyetér teni a példával kapcsolatos oksági intuícióinkkal.

Lewis az ilyen típusú példákban leírt jellegzetes kauzális struktúrát korai meg
előzésnek nevezi, mert a potenciális alternatív oksági folyamat sorsa még azelőtt 
megpecsételődik, hogy az aktuális oksági folyamat kiteljesedne, vagyis a hatás-
esemény bekövetkezne. Ez enged te ret az olyan közbeeső események számára, 
amelyek akkor következnek be, amikor az alterna tív folyamat már nem veszélyezte-
ti a hatás-esemény oksági függését ezektől az eseményektől. Mire Péter köve átha-
lad a pálya felezőpontján, a Petra dobását blokkoló folyamat már kezde tét vette, ezért 
ha megfontoljuk, hogy mi történt volna, ha az előbbi esemény nem következett vol-
na be, akkor – ügyelve az esemény aktuális oksági történetének duplikálására – arra 
kell jutnunk, hogy Petra ebben a tényellentétes helyzetben sem hajította el a kövét.  
(LewiS 1986b, 200–202.)

A KÉSŐ MEGELŐZÉS ESETE – LEWIS MÓDOSÍTOTT ELEMZÉSE (1986)

Sajnos azonban felmerültek olyan típusú példák is, amelyeknek az elemzés nem tud 
igazságot szolgáltatni, mert hiányoznak a megfelelő közbeeső események, amelyek a 
lépésenkénti ok sági függés egy láncolatán keresztül összeköttetésbe hozhatnák az ok-
eseményt a hatás-ese ménnyel. Tegyük fel, hogy Petra – Péter cselekvésétől függetle-

5 Lewis ezzel a húzással persze nem akarja a visszafelé-ható okságot a priori lehetetlennek nyilvánítani. 
Ellenkező leg: nem éri be annak puszta kikötésével, hogy a korábbi események tényellentétesen függetlenek 
a későbbi eseményektől. A tényellentétesek igazságértékét az általános értelmezés mellett meghatározó 
átfogó komparatív hasonlósági reláció önmagában nem magyarázza meg, hogy az aktuális világhoz legköze-
lebb eső releváns lehetséges világokban miért kell a tényellentétes feltevést megelőző időszak eseményeinek 
duplikálód niuk, szemben a feltevést követő időszak eseményeivel. Valóban, a hasonlóságok és különbségek 
keresett súlyo zása, amely szerint az egyedi tények vonatkozásában az aktuális világgal való tökéletes meg-
felelés téridő-tarto mányának maximalizálása feljogosít arra, hogy az aktuális világ természeti törvényeit ide-
iglenes és lokalizált módon megsértsük, nem vonja maga után, hogy a releváns világokban az aktuális múlt 
duplikálása kisebb tör vényszegést tesz szükségessé, mint az aktuális jövő duplikálása. Az időbeli aszimmet-
riát Lewis egy olyan kon tingens aszimmetriára alapozza, amely a mi világunkhoz hasonló világokban állító-
lag az esetek többségében érvényesül, de talán nem minden esetben és bizonyosan nem minden lehetséges 
világban.

6 Annak lehetőségét, hogy a kettő között ne legyen közvetlen oksági függés, részben azzal a logikai jellegű 
észrevé tellel magyarázhatjuk meg, hogy a tényellentétes függés egy intranzitív relációt alkot, szemben az 
oksági viszonnyal, amit többnyire tranzitívnek gondolunk. 
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nül – eldobja a saját kövét, de a kő nem ér célba, mert Péter köve egy pillanattal megelő-
zi, és szilánkokra töri a sörösüveget. (Petra köve az üveg hűlt helyén halad keresztül.) 
Ezzel a helyzettel kapcsolatban megítélé sünk szerint két dolog nyilvánvaló: (a) Péter 
dobása az egyik oka az üveg összetörésének. (b) Petra dobása nem tartozik az üveg 
összetörésének okai közé. Az elemzés ezzel szemben arra az eredményre vezet, hogy 
Péter dobása nem áll oksági kapcsolatban az üveg összetörésével: egyrészt nincs  
közvetlen oksági függés (ha Péter nem dobott volna, Petra hasonló precizitással találta  
volna el az üveget); másrészt az oksági folyamat nem tartalmaz olyan eseményt, amely 
az okságot közvetíteni tudná a megelőző ok és a hatás között (az üveg összetörése 
nem függ okságilag Péter kövének a megtett út bármely pontján való áthaladásától, 
mert ha ez utóbbi nem következett volna be, Petra ugyanúgy szilánkokra törte volna 
az üveget). (HaLL 2004a, 235.) Úgy is fogalmazhatunk, hogy azért nem lehet helyet 
szorítani a megfelelő köz beeső események számára, mert a Petra dobásából kiindu-
ló potenciális alternatív oksági fo lyamat sorsa túlságosan későn pecsételődik meg:  
Petra kövének mindaddig van esélye arra, hogy eltalálja az üveget, amíg a hatás-ese-
mény be nem következik. Ezek szerint a késő meg előzés esete Lewis eredeti elemzé-
sének ellenpéldája. (LewiS 1986b, 203–204.) 

Magától értetődő megoldásnak tűnik arra hivatkozni, hogy az események modálisan 
töré kenyek. Ez azt jelenti, hogy egy esemény lényegi részét alkotja bekövetkezésé-
nek időpontja és módja, vagyis egy esemény nem történhetett volna máskor és/vagy 
másképp, mint amikor és ahogyan aktuálisan történt. Mivel Petra köve lekésett arról, 
hogy nekicsapódjon az üveg nek, ésszerűnek látszik feltételezni, hogy azon tényel-
lentétes feltevés mellett, hogy Péter nem dobta el a kövét, az üveg később tört volna 
össze, mint amikor ténylegesen összetört. Ha vi szont az eseményeket törékenyként 
fogjuk fel, akkor nem következett volna be ugyanaz a gazdag esszenciájú hatás-ese-
mény, hanem egy numerikusan különböző esemény következett volna be eltérő konsti-
tutív időponttal. Következésképp az üveg összetörése mégiscsak oksá gilag függ Péter 
dobásától. (LewiS 1986b, 204.)

Az események (egységesen) törékenyként való értelmezésére épülő stratégia 
azonban több okból sem kielégítő. Először is, amikor általában eseményekre refe-
rálunk, nem kell előzetes döntést hoznunk arról, hogy az események bekövetkezési  
feltételei mennyire szigorúak: nor mális esetben nincs meghatározott válaszunk arra 
a kérdésre, hogy milyen mértékű változás lenne elegendő ahhoz, hogy ugyanazon 
eseménynek egy eltérő változata helyett egy teljesen különböző eseményt kapjunk. 
Nem fejezünk ki például szükségképpen értelmi különbséget, amikor valaminek az 
elhalasztásáról, és amikor egy ugyanazzal az eseménynévvel megjelölt törékenyebb 
dolognak egy numerikusan különböző dologgal való helyettesítéséről beszélünk.  
Dióhéjban: hétköznapi társalgásaink során gyakran lépünk olyan beszédhelyzetbe, 
amelyben az említésre kerülő események individuálásának részletkérdéseit nem tekint-
jük relevánsaknak tényellentétes megnyilatkozásaink igazságértékének meghatáro-
zása szempontjából.7 Ha tehát elfogadjuk a törékenységi stratégiát, szembekerülünk 
azokkal az intuíciókkal, amelyek az ilyen kontextusokat vezérlik. (LewiS 1986b, 196–197.)

7 Például érthetjük ugyanazt az alábbi két tényellentétesen: (1) „Ha áttettük volna az utazást egy későbbi idő-
pontra, jobban telt volna a nyaralás.” (2) „Ha egy későbbi időpontra szóló utazást foglaltunk volna le, a nyara-
lás jobban telt volna.” Az „utazás” robosztusabb és törékenyebb változata egyaránt alkalmas ugyanannak a 
tarta lomnak a kifejezésére. Ahogy Lewis fogalmaz: „teljes mértékben nyelvi jogainkon belül vagyunk”, amikor 



76

Majdányi Ádám  A megelőzés problémája az okság tényellentétes elemzésében

Mindazonáltal ez az ellenvetés nem perdöntő, mivel lehet azt mondani, hogy ami-
kor az okság elemzésével foglalkozunk, figyelmen kívül hagyhatjuk természetes nyel-
vi intuícióinkat az eseményekkel kapcsolatban. (LewiS 1986b, 198.) Meg kell értenünk, 
hogy ha az ok ságot a tényellentétes kondicionálisok fogalma segítségével elemezzük, 
a tényellentétesek igazságfeltételeit pedig a lehetséges világok közötti átfogó kompa-
ratív hasonlóság határozza meg, akkor az események közötti oksági viszonyt kifeje-
ző tényellentétesek igazságértékét elkerülhetetlenül befolyásolni fogja az, amit ezek-
nek az eseményeknek a törékenységéről gondolunk. Az elemzés értelmében például 
csak abban az esetben állhat fenn oksági függés, ha a hatás-esemény nem annyira 
robosztus, hogy a legközelebbi előtag-világokban annak el lenére bekövetkezne, hogy 
egészen máskor és/vagy másképp következne be, mint amikor és ahogyan ténylege-
sen bekövetkezik. Ez ugyanis sok olyan eseményt zárna ki a hatás-esemény oksági 
történetéből, melyeket egyébiránt hajlamosak vagyunk az ok pozíciójának betöltésére 
alkalmasnak ítélni. Tehát óhatatlanul különbséget kell tennünk egyrészről azok között 
a vilá gok között, amelyekben a hatás-esemény bekövetkezik, de bekövetkezésének 
időpontja és/vagy módja különbözik, és másrészről azok között a világok között, ame-
lyekben egyáltalán nem következik be.8 (Bennett 1988, 54–56.) 

Lewis saját szolgálatába állítja azt a felismerést, hogy eseményneveink radikálisan 
megha tározatlanok a referenciát illetően, és önmagukban nem nyújtanak evidenciát 
az események azonosság-feltételéről: ezt a meghatározatlanságot az okság-elemzés 
céljainak megfelelően kell feloldani, más szóval olyan esemény-elméletet kell kidolgoz-
ni, amely biztosítani fogja, hogy az elemzés reprodukálja világos oksági meggyőző-
déseinket minden ismerős esetben. Sarkosan fogalmazva, Lewis kiindulópontja nem 
egy független elmélet az eseményekről, amelyet a tényellentétes elemzés tesztelésé-
re lehetne használni, hanem éppen ellenkezőleg: igyekszik feltárni, hogy milyen dol-
goknak kell lenniük az eseményeknek ahhoz, hogy be tud ják tölteni az okok és a hatá-
sok funkcióját az elemzés keretén belül. (Bennett 1988, 61, 69.)

Van azonban egy súlyosabb ellenvetés, amelynek hatására Lewis kénytelen volt 
feladni eredeti elemzését: a törékenységi stratégia rengeteg „ál-oksági” összefüggést 
generál. Éssze rűnek tűnik azt gondolni, hogy egy esemény teljesen részletes leírá-
sát részben az teszi igazzá, hogy a múlt-fénykúpjában minden úgy történik, ahogyan 

a két állítás valamelyikének használatát előnyben részesítve egy bizonyos eseménytörékenységet impliká-
lunk. (LewiS 2004, 86.)

8 Ugyanez az ok-eseményről is elmondható: hogy mit jelent annak tényellentétes feltevése, hogy O nem követke-
zik be, az attól függ, hol húzzuk meg a határt O be nem következése és O máskor és/vagy másképp történő 
be következése között. Például annak a tényellentétesnek az igazságát, hogy „ha nem intettem, hanem biccen-
tettem volna, akkor nem szólítottak volna föl”, lehetne a kondicionális elő- és utótagja által említett események 
között fennálló oksági viszonyra hivatkozva magyarázni. Ehhez viszont szükségünk lenne még a következő 
feltevésre: amit csináltam, az esszenciálisan egy intés volt, vagyis a legközelebbi előtag-világokban valami 
numerikusan különböző dolgot csináltak a hasonmásaim. Ha ezzel szemben a tényellentétes hamis lenne, 
ez önmagában még nem kényszerítene a kérdéses oksági viszony fennállásának tagadására. Feltehetjük 
ugyanis, hogy az ok-ese mény intésként való leírása pusztán esetleges: biccentéssel is végrehajthattam volna 
ugyanazt a cselekedetet. Ekkor a tényellentétes oksági relevanciáját megvilágító lehetséges világot úgy kel-
lene megválasztanunk, hogy az ne tartalmazza sem az intésem, sem pedig azt a potenciális biccentést, amit 
az intés helyett végrehajthattam volna: egy ilyen világ reprezentálná azt a helyzetet, ahol a tényellentétes elő-
tagjában szereplő robosztus esemény nem következett be. Mindezek miatt fel kell hívnunk a figyelmet arra, 
hogy ha egy esemény nem elégítette volna ki valamely kontingens leírását, ez nem vonja maga után, hogy az 
esemény nem következett volna be, és ha van olyan esemény, amely kielégítette volna ezt a leírást, az nem 
szükségképpen azonos az eredeti eseménnyel. (LewiS 1986a, 253.)
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történik: az, hogy a szóban forgó esemény pontosan mikor és hogyan következik be, 
tényellentétesen függ attól, hogy egy tet szőleges korábbi esemény pontosan mikor és 
hogyan következett be. Más szóval, az utóbbi körülmény különbséget tesz az előbbi 
körülményt illetően.9 Ezért az elemzés és a törékenységi stratégia kombinációja mel-
lett a hatás-esemény okainak száma elképesztő méreteket fog öl teni. Nyilván létezik 
olyan kontextus, amely már a legjelentéktelenebb különbségtételt is ok sági relevanci-
ával ruházza fel. (Például a kortárs mikrofizika igényeihez szabott metafizikai elmélet 
híve belenyugodhat ebbe, sőt mi több, valószínűleg kedvezően fogadna egy ilyen ered-
ményt.) Lewis számára viszont minden kétséget kizáróan kell, hogy legyenek oksági-
lag irreleváns, elhanyagolható különbségtételek, máskülönben nem tudná elvágni a 
megelőző ok és a megelőzött alternatíva közötti szimmetriát a késő megelőzés pél-
dáiban. (LewiS 2004, 88–90.) Konkrétabban: ha a hatás-esemény oksági függését az 
ok-eseménytől csak an nak alapján tudjuk biztosítani, hogy az előbbit modálisan töré-
kenyé tesszük, akkor könnyen elképzelhető, hogy a hatás-esemény nem csak a való-
di okától, hanem a megelőzött alternatí vától is függni fog. Ha ugyanis a megelőzött 
alternatívának vannak olyan mellékhatásai (és szinte bizonyos, hogy vannak ilyenek), 
amelyek akármilyen kis különbséget is tesznek a ha tás-esemény bekövetkezésének 
részleteiben, akkor az utóbbi okságilag függ az előbbitől. De éppen az ebből származó 
következményt kívánjuk visszautasítani egy oksági viszony fennál lására vonatkozóan. 
Petra köve például gravitációs hatást fejtett ki Péter kövére, amely (bár jelentéktelen 
mértékben) befolyásolta annak pályáját, és ezért Péter köve nem pontosan akkor és/
vagy ott ütközött volna az üvegnek, amikor és ahol ténylegesen nekiütközött, ha Pet-
ra nem dobott volna. Ha ez világos esete annak, hogy egy esemény mikor nem okoz 
egy másik ese ményt, akkor az elemzés elfogadhatatlan, mert nem kívánt eredmények 
következnek belőle. A törékenységi stratégia tehát az elemzéssel szemben támasztott 
követelmény egyik része te kintetében ugyan megoldást kínál, de csak azon az áron, 
hogy a másik rész teljesítését lehe tetlenné teszi.  (LewiS 1986b, 204–205.) 

Lewis a késő megelőzés esetéből adódó probléma megoldásának kulcsát abban a 
meggyő zőnek tűnő elképzelésben vélte felfedezni, hogy egy eseménysorozat oksá-
gi karakterét egy értelműen meghatározzák az összetevő események intrinzikus tulaj-
donságai, a közöttük fenn álló téridőbeli viszonyok és a lefolyásukat vezérlő természe-
ti törvények. Intuitíve nem tarta nánk lehetségesnek, hogy két eseménysorozat közül 
csak az egyik legyen oksági folyamat, ha a kettő csupán abban különbözik egymás-
tól, hogy milyen környezetben fordulnak elő. Ezt az intuíciót a következőképpen lehet-
ne kibontani. Ha képzeletben megváltoztatjuk egy folyamat környezetét a természe-
ti törvények kínálta keretek között, miközben magát a folyamatot érintetlenül hagyjuk, 
azaz gondolatban szemügyre vesszük azokat a (tényleges vagy lehetsé ges) helyze-
teket, ahol a folyamat egy intrinzikus duplikátuma bekövetkezik, de környezete min-
denféle nomikusan lehetséges módon különbözik az eredeti folyamat környezetétől, 
akkor a helyzetek döntő többsége fogja megjeleníteni számunkra annak reprezenta-
tív mintáját, ami egyedül a kérdéses folyamat intrinzikus természetétől függ. Ha már-
most az elképzelt helyze tek említett részhalmazában az oksági elemzésünk a folya-
matot kauzálisnak minősíti, ez fel jogosít arra, hogy az így kapott eredményt átvigyük 
a többi helyzetre is. Ez azt jelenti, hogy pusztán a környezet torzító hatásának tud-

9   Ehhez mindössze annyit kell feltételeznünk, hogy a téridőnek nincsenek elszigetelt tartományai, hanem annak 
minden egyes pontja között kapcsolatot teremt valamilyen fizikai kölcsönhatás. 
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juk be azt, hogy elemzésünk ez utóbbi szituációk egyenkénti vizsgálata során kudar-
cot vall a folyamat kauzális jellegének azonosításában. En nél ugyanakkor tovább kell 
menni: az ily módon körülírt intuíciót jó volna beleépíteni az ok ság elemzésébe. Tehát 
úgy kellene az elemzést módosítani, hogy implikálja: egy eseményso rozat akkor és 
csak akkor kauzális, ha a lényegi karakterét megőrző szituációk túlnyomórészt oksá-
gi folyamatot produkálnak.

Hogyan felelhet meg az okság tényellentétes elemzése a fenti elvárásnak? Az intuí-
ció fé nyében Lewis eredeti elemzése azért nem kielégítő, mert érzéketlen arra a körül-
ményre, hogy a megelőzés különböző eseteiben az oksági függést megakadályozó 
tényező vajon lényegileg összefügg-e a vizsgált eseménysorozat természetével, vagy 
pusztán külsődleges hozzá képest. Lewis módosított elemzésében az okság intrinzikus 
természetével kapcsolatos meggyőződé sünk explicitté válik: 

O esemény oka H eseménynek akkor és csak akkor, ha egy olyan oksági lánc vezet 
O-tól H-ig, amelynek – O kivételével – minden tagja okságilag függ a megelőző tag-
tól, vagy legalábbis a két esemény intrinzikus tulajdonságai, téridőbeli viszonyaik és a 
fennálló természeti törvények alkalmassá teszik őket erre. 

Most térjünk vissza arra a példára, amelyben Péter Petrát megelőzve eltalálja a 
sörösüveget és szilánkokra töri azt. Noha az üveg összetörése okságilag nem függ 
Péter dobásától, és lépé senkénti oksági függés sem kapcsolja össze a két eseményt, 
a módosított elemzés szerint eb ből még nem kell következnie annak a nemkívána-
tos eredménynek, hogy az utóbbi nem oka az előbbinek. Az oksági függést ugyanis 
itt nem valami olyasmi teszi tönkre, ami hozzátar tozna annak az eseménysorozatnak 
az intrinzikus természetéhez, melynek első tagja Péter dobása, utolsó tagja pedig az 
üveg összetörése. Ha tényellentétesen eltávolítjuk a megelőzött alternatívát, ezzel 
feltehetőleg érintetlenül hagyjuk az eseménysorozatot alkotó események intrinzikus 
tulajdonságait és téridőbeli viszonyaikat.10 A szóban forgó eseménysorozatnak csak 
elszórva akad majd olyan intrinzikus duplikátuma, amely nem rendeződik az oksági 
füg gés megfelelő mintázatába, mert csak ritkán fordul elő olyan különleges környezet, 
amely a késő megelőzés esetét példázza. A legtöbb helyzetben a duplikátumok oksá-
gi láncot alkotnak az eredeti elemzés mellett, következésképp a módosított elemzés 
képes igazságot szolgáltatni annak az intuíciónak, hogy Péter dobása az egyik oka az 
üveg összetörésének. (HaLL 2004a, 238–241; 2004b; 274–277; LewiS 1986b, 205–207.) 

Bár Lewis adós marad annak kifejtésével, hogy a módosított elemzés szerint a 
megelőzött alternatíva miért nem oka a hatás-eseménynek, ez egyszerűen meg-
mutatható, ha felvesszük a következő segédpremisszát: az okokat az oksági köz
vetítőknek egy téridőben folytonos soro zata kapcsolja össze a hatásaikkal. Tekint-
sük azokat a tényellentétes helyzeteket, ahol Péter dobásának hiányában Petra 
töri szilánkokra az üveget. Nos, az eredeti elemzés szerint a leg több ilyen hely-
zetben Petra dobása az egyik oka az üveg összetörésének, mert a két esemény 

10 Ha Petra dobása tesz is valamilyen különbséget a hatás-esemény bekövetkezését illetően, ez még nem változ-
tatja meg annak intrinzikus tulajdonságait, máskülönben nyomós okunk lenne felülvizsgálni azt a kauzális 
ítéle tünket, hogy a megelőzött alternatíva nem vett részt a hatás-esemény előidézésében. Ésszerűnek tűnik 
feltéte lezni, hogy a szituációra vonatkozó világos megítélésünket abból a meggyőződésből merítjük, hogy Pet-
ra dobása elkülöníthető a megelőző okból kiinduló eseménysorozattól, és ezért semmit sem nyom a latban, 
amikor az érde kel bennünket, hogy e sorozat vajon oksági folyamatot alkot-e. Ha mégis kiderülne, hogy Pet-
ra dobása releváns intrinzikus különbséget tesz, ezzel párhuzamosan fordulna visszájára a véleményünk is a 
helyzetről. 
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az oksági függés megfelelő mintázatába rendeződik. Ezek az oksági folyama-
tok azonban nem duplikálják az aktuális eseménysorozat intrinzikus természetét.  
A tényellentétes helyzetek többségében ugyanis Petra köve megszakítás nélkül sze-
li át az üveghez vezető téridő-tarto mányt: az utolsó előtti esemény térben és időben 
közvetlenül érintkezik a hatás-eseménnyel. Ezzel szemben az aktuális folyamat utolsó 
előtti eseménye és a hatás-esemény között van egy térbeli hézag: mivel Petra kövét 
valamennyivel megelőzi Péter köve, az üveg pozícióját és Petra kövének pozícióját az 
üveg összetörését közvetlenül megelőző időpontban egy térbeli távolság választja el 
egymástól. Ha pedig egy eseménysorozat intrinzikus természetéhez hoz zájárulnak az 
összetevő események közötti téridőbeli viszonyok, akkor az elképzelt tényel lentétes 
helyzetek nem tartalmazzák az aktuális folyamat duplikátumait.

PROBLÉMA LEWIS MÓDOSÍTOTT ELEMZÉSÉVEL – A DUPLA 
MEGAKADÁLYOZÁS ESETE  

A továbbiakban egy olyan típusú oksági struktúrát szeretnék alapos vizsgálat tárgyá-
vá tenni, amit nem esik túlzottan nehezünkre elképzelni, de amely végzetesen cáfolni 
látszik Lewis módosított elemzését. Ned Hall gondolatmenetét követve három dolgot 
igyekszem megmu tatni: a tényellentétes elemzés központi feltevése (KF), miszerint 
az oksági függés elégséges feltétele az okságnak, összeegyeztethetetlen (1) az okság 
intrinzikus meghatározottságának tézisével (IM), (2) a téridőbeli folytonosságra vonat-
kozó, segítségül hívott premisszával (TF), és (3) az oksági viszony tranzitivitásával (T). 

INTRINZIKUS KARAKTER

Idézzük fel röviden, hogyan szólt a késő megelőzés esetének imént ismertetett meg-
oldási stratégiája! Először is, Lewis eredeti elemzésének hatókörét a megfelelően 
letisztított szituá ciókra korlátozzuk, amelyek láthatóvá teszik a vizsgált eseménysoro-
zat intrinzikus természe tét. Azoknak a szituációknak a kapcsán, amelyekben az ese-
ménysorozat környezete proble matikus, az elemzést hallgatásra kényszerítjük. Ezután 
elkezdjük kiértékelni az előbbi hely zeteket az oksági függés szempontjából: ha a soro-
zat későbbi tagjai okságilag függnek a ko rábbiaktól, akkor (KF) miatt a sorozat egy 
oksági folyamatot alkot ezekben a szituációkban. Ha pedig a sorozat egy oksági folya-
matot alkot ezekben a szituációkban, akkor (IM)-nek kö szönhetően a problematikus 
környezetet tartalmazó szituációkban is rendelkeznie kell ezzel a jellegzetességgel, 
tekintet nélkül arra, mit mondana erről az eredeti elemzés.

A következő példa segítségével talán fényt vethetünk arra a konfliktusra, amely e 
stratégia alapvető feltevései között feszül. Tegyük fel, hogy t1 időpontban Péter meg-
áll azon a helyen, ahonnan a kövét majd el fogja dobni. De – Péter tudtán kívül – Pet-
ra is a közelben van, aki t1 és t2 időpont között szemmel tartja Pétert, és adóvevővel a 
kezében Pál parancsára vár. Eköz ben Piroska (puszta aljasságból) célba veszi Petrát, 
és fejen találja őt a saját kövével t2-ben. Végül t4-ben Péter felveszi a dobási pozíciót, 
és sikeresen szilánkokra töri a sörösüveget t5-ben. Ha Piroska nem dobta volna fej-
be Petrát, akkor Petra azt az utasítást kapta volna Páltól t3-ban, hogy a saját kövével 
dobja fejbe Pétert, mihelyt azt látja, hogy Péter felveszi a dobási pozíciót. Petra t4-ben 
Péter fejéhez vágta volna a kövét, amivel megakadályozta volna az üveg összetörését 
t5-ben. Lewis eredeti elemzése szerint tehát az üveg összetörésének egyik oka Piroska 
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dobása. Pontosabban fogalmazva, Piroska dobása annak alapján tartozik a hatás-ese-
mény oksági történetéhez, hogy meghiúsít egy olyan eseményt, amely meghiúsította 
volna a hatás-esemény bekövetkezését. (HaLL 2004a, 241–242; LewiS 2004, 83–84.) 

Mivel ez a komplex forgatókönyv nem csupán azt az eseménysorozatot öleli fel, 
amelynek első tagja Péter elhelyezkedése, utolsó tagja pedig az üveg összetörése, 
érdemes általánosab ban megfogalmaznunk, mit mond ki (IM). Hall az alábbi módon 
foglalja össze a lényeget:

„Legyen S egy olyan eseményszerkezet, amely magában foglalja E eseményt és 
annak minden okát adott T időpontig visszamenőleg. Legyen S’ egy olyan esemény-
szerkezet, amely intrinzikus duplikátuma S-nek egy olyan világban, ahol ugyanazok 
a törvények uralkodnak. Legyen E’ az E-nek megfelelő esemény S’-ben. Legyen C 
egy E-től különálló esemény S-ben, és legyen C’ a C-nek megfelelő esemény S’-ben. 
Ekkor C’ E’-nek az egyik oka.” (HaLL 2004b, 264.)

E meghatározás nyomán ki tudjuk válogatni azokat a szituációkat, amelyek dupli-
kálják az üveg összetörésének az aktuális oksági történetéhez tartozó minden 
egyes eseményt t1-ig visszamenőleg, vagyis mindazokat az eseményeket, melye-
ket közvetlen vagy lépésenkénti ok sági függés kapcsol össze a hatás-eseménnyel.  
Ez az eseményszerkezet természetesen tartal mazni fogja Péter dobását azokkal az 
eseményekkel együtt, melyeket Péter kövének az üveg hez vezető pályát alkotó minden 
egyes téridő-tartományban való jelenléte konstituál. Ha a tényellentétes elemzés követ-
kezményeit komolyan vesszük, akkor ezek a szituációk még Pi roska dobását is dupli-
kálni fogják, együtt azokkal az eseményekkel, melyeket Piroska kövé nek a Petra fejé-
hez vezető pályát alkotó minden egyes téridő-tartományban való jelenléte konstituál. 

A probléma ott kezdődik, hogy Piroska dobásának intrinzikus duplikátumát minden 
ilyen szituációban a hatás-esemény egyik okának kell tekintenünk, ha ragaszkodunk 
(IM)-hez. Be látható azonban, hogy ez csak akkor lehetséges, ha Petra tényellentétes 
cselekvése t3-tól kezdve túlnyomórészt valódi fenyegetést jelentett Péter dobásának 
duplikátumaira nézve. Ha az eseménysorozat környezetét egy olyan változóként fog-
juk fel, amely az aktuális természeti törvények által behatárolt játéktéren belül vehet 
fel értékeket, akkor úgy is kifejezhetjük ma gunkat, hogy néhány kivételtől eltekintve a 
változó értékelései változatlanul hagyják annak a tényellentétesnek az igazságérté-
két, hogy ha Piroska nem vágta volna Petra fejéhez a kövét, akkor az üveg nem tört 
volna össze. Csakhogy éppen ellenkezőleg, Petra tényellentétes csele kedete t3-tól 
kezdve valami olyasmitől függött volna, ami a duplikált eseményszerkezethez képest 
extrinzikus, vagyis ami Petra tényellentétes cselekedetét fenyegetővé tette, az kimon-
dottan érzékeny volt a környezet képzeletben végrehajtott manipulációjára: arról az 
esemény ről van szó, amelynek konstitutív szubsztanciája Pál, konstitutív időpontja 
meg mondjuk t2, amikor Pálban megszületett a döntés, hogy kiadja Petrának a megfe-
lelő parancsot. Az, amit Petra t1 és t2 között csinált, önmagában nem tette volna szük-
ségszerűvé, hogy Petra t3-ban a parancsban megadott cselekvési feltételek kielégülé-
se esetén készen álljon arra, hogy hozzá vágja a kövét Péter fejéhez, ha Piroska nem 
tette volna ővele ugyanezt. Ehhez még arra is szükség lett volna, hogy a parancs ki 
legyen adva Petrának t3-ban, ami okságilag függött volna Pál előzetes elhatározásától: 
Pál szándéka a garancia rá, hogy az üveg összetörése oksá gilag függ Piroska dobá-
sától. Mivel a környezet-változó különféle értékeléseiként felfogott szituációknak az a 
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szerepük, hogy a környezeti esetlegességek miatt felmerülő különbségek semlegesí-
tésén keresztül prezentálják a kérdéses eseményszerkezet intrinzikus természetét, a 
számításba vett szituációk döntő többségében Pál nem akarhatta megakadályozni az 
üveg összetörését: Pál szándéka első pillantásra csupán az aktuális környezet egyik 
elemének tűnik, aminek a duplikált eseményszerkezetet tartalmazó szituációkra való 
átvitelét a legtöbb eset ben nem éreznénk indokoltnak. Tehát a hatás-esemény dupli-
kátumai túlnyomórészt okságilag függetlenek Piroska dobásának duplikátumaitól. Mi 
több, ez az eredmény összhangban van az intuícióval: nyilvánvaló számunkra, hogy 
Piroska dobása semmilyen értelemben nem okoz hatta az üveg összetörését a nélkül 
a fenyegetés nélkül, amit a kiinduló szituációban hárított el. Piroska dobásának viszo-
nya a hatás-eseményhez inkább úgy írható le, hogy az előbbi ki kapcsolt volna egy 
fenyegetést az utóbbival szemben, ha az általa megakadályozott esemény valóban 
fenyegetést jelentett volna. Következésképp, ha kombináljuk a tényellentétes elemzés 
központi feltevését az okság intrinzikus meghatározottságával, egy olyan implauzibilis 
meg közelítés alapjait fektetjük le, amely nem teszi lehetővé egy esemény oki funkció-
jának meg különböztetését attól a funkciótól, amit „hátvédként” tölt be egy másik ese-
ményhez való vi szonyában.   

Ez a következmény csak akkor kerülhető el, ha sikerül találnunk egy olyan ese-
ményt, amely releváns része a hatás-esemény oksági történetének, de amit a szituá-
ciók elképzelése során elfelejtettünk duplikálni. Ez esetben a szituációk nem tartalmaz-
nák az eseményszerkezet pontos intrinzikus másolatát. Kézenfekvő jelölt a Pál említett 
szándékával fémjelzett ese mény, amely nélkül az üveg összetörése nem függött vol-
na okságilag Piroska dobásától. Kö zel sem biztos azonban, hogy Pál egy intencioná-
lis mentális állapotának ésszerű oksági szere pet tulajdonítanunk pusztán azért, mert 
a dupla megakadályozás esetében fennálló oksági füg gés alapjául szolgált. Okunk 
lenne megkérdőjelezni a tényellentétes elemzést, ha az követ kezne belőle, hogy egy 
esemény csak azért oka egy másik eseménynek, mert ha az előbbi nem követke-
zett volna be, akkor az utóbbi nem függött volna okságilag egy harmadik eseménytől.  
Ez világosan kifejezésre juttatja, mivel kell számolnia annak a tényellentétes elemző-
nek, aki Lewis módosított elemzésére támaszkodva próbál megbirkózni a késő meg-
előzés esetével: bizonyos oksági helyzeteket csak úgy fog tudni kezelni, hogy a hatás-
esemény oksági törté netébe olyan eseményeket vesz fel, amelyekkel kapcsolatban 
nevetségesnek tűnik feltételezni, hogy a hatás-esemény okai közé tartoznak. (HaLL 
2004a, 244–246; 2004b, 279–283.) 

LOKALITÁS

A késő megelőzésre vonatkozó negatív kauzális ítéletünket Lewis módosított elem-
zése a kö vetkező segédpremissza felhasználásával képes reprodukálni: nomikusan 
szükségszerű, hogy a tényellentétes függés láncolatai, amelyek egy eseményt bármely 
hatásával összekapcsolnak, a téridőben folytonosak legyenek. Mivel a késő megelő-
zés esetére felhozott példában a {„Petra dobása t1-ben”; „Petra repülő kövének jelen-
léte az üvegtől adott távolságra t2-ben”; „az üveg összetörése t3-ban”} egy olyan ese-
ménysorozatot alkot, amelyben a két utóbbi, idő ben közvetlenül egymásra következő 
esemény között egy térbeli rés nyílik, nem lehet hozzá megfelelő intrinzikus duplikátu-
mot találni a tényellentétes összehasonlítási szituációkban, ahol a meg előző ok (Péter 
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dobása) nem következik be. A módosított elemzés szerint ez tá masztja alá azt az intu-
íciót, hogy Petra dobása nem oka a hatás-eseménynek. 

    Ha azonban elfogadjuk a tényellentétes elemzés következményeit, akkor a dupla 
megaka dályozás mindennapos esete ellenpéldával szolgál a lokalitás tézisével szem-
ben. Ha az oksági függés elégséges feltétele az okságnak, akkor az üveg összetö-
résének oksági története magá ban foglalja Piroska dobását, Petra fejen találását és 
Piroska kövének a cél irányába történő repülése minden egyes mozzanatát. Ugyanak-
kor megalapozottan állíthatjuk, hogy a {„Piroska dobása t1-ben”; „Petra fejen találása 
t2-ben”} egy olyan oksági folyamatot reprezentál, amely a téridőben semmilyen rele-
váns módon nem érintkezik a {„Péter dobási pozíció-felvétele t4-ben”; „Péter dobása 
t4-5-ben”; „az üveg összetörése t5-ben”} által reprezentált oksági folya mattal: egyrészt 
Péter nincs tudatában annak, mi történik a Petra fejbe dobását tartalmazó téridő-tar-
tományban, másrészt az ott történtek semmilyen figyelemre méltó fizikai hatással nin-
csenek arra, hogy Péter sikeresen szilánkokra töri az üveget. 

Piroska köve persze gravitációs hatást fejt ki Péter kövére, amely tehet némi különb-
séget az üveg összetörésének időpontját és/vagy módját illetően, de ez az össze-
függés most teljesen irreleváns, mert Piroska dobását egészen más okból kifolyólag 
szeretnénk a hatás-esemény okaként számon tartani. Ha a téridő egységes, akkor 
ebből egyenesen következik, hogy az, ami Piroska kövével történik, valamilyen tér-
időben folytonos eseménysorozaton keresztül kapcsolódik az üveg összetöréséhez. 
De ez a sorozat nem lehet akármilyen, hanem (túl azon, hogy az oksági függés meg-
felelő mintázatába kell rendeződnie) van egy előzetes elképzelé sünk arról, hogy a 
téridőnek hozzávetőleg melyik tartományában helyezkedik el. Úgy gon doljuk, hogy 
először is van a Piroska dobásából kiinduló és a Petra fejen találásában végződő 
oksági folyamat, majd lenne egy másik oksági folyamat Petra tényellentétes dobásától  
Péter tényellentétes fejen találásáig, ami viszont az előbbi folyamat jóvoltából nem 
következik be ténylegesen. Tehát első pillantásra úgy tűnhet, hogy a keresett, oksági 
láncot alkotó eseménysorozatot, amelynek biztosítania kellene a téridőbeli folytonos-
ságot, abban a téridő-tartományban fogjuk megtalálni, ahol a Petra dobásából kiinduló 
tényellentétes oksági folya mat lezajlott volna, ha Piroska nem vágta volna Petra fejé-
hez a kövét. Kérdés, hogy fel tu dunk-e mutatni alkalmas jelölteket, amelyek összeál-
líthatnák az említett oksági láncot.

Az egyik lehetséges manőver a hiányok bevezetése és oksági szereppel való ellátá-
sa. Egy hiány bekövetkezése annyit jelent, hogy egy adott típusú valódi esemény nem 
következik be. Fordítva: annak tényellentétes feltevése, hogy egy hiány nem követke-
zik be, egyenértékű an nak feltevésével, hogy egy adott típusú valódi esemény bekö-
vetkezik.11 (HaLL 2004a, 248–249.) Ha most azokat a téridő-tartomá nyokat, amelyeken 
Petra köve tényellentétesen át halad, azonosítanánk azokkal a tér idő-tartományokkal, 
amelyeket Petra kövének hiánya aktu álisan elfoglal, és ezt összepárosí tanánk azzal 
az engedménnyel, hogy a hiányok is betölthetik az okok és a hatások funkcióját, akkor 
látszólag garantálni tudnánk, hogy egy valódi esemé nyekből és hiányokból álló, folyto-
nos oksági folyamat kapcsolja össze a téridőben Piroska dobását az üveg összetö-
résével. En nek alapján igazra tudnánk értékelni például azt a tényel lentétest, hogy a 

11 A hiányok nem képeznek külön metafizikai kategóriát: nem különleges eseménytípusok. Valódi események-
ről szóló negatív egzisztenciális propozíciók útján lépnek be az oksági függés megfelelő mintázataiba. Ezért 
a hiá nyok feletti kvantifikáció nem von maga után ontológiai elköteleződést. (LewiS 2004, 100.)
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hatás-esemény nem következett volna be, ha annak az eseménynek a hiánya, amelyet 
Petra kövének a Péter fejé hez vezető pálya felezőpontján való áthaladása konstituált 
volna, nem következett volna be, vagy ami ugyanaz: Petra kövének áthaladása ezen 
a ponton bekövetkezett volna.

Ez a javaslat azonban kétségbe vonható: még ha fel is tudunk hozni érveket amellett, 
hogy a szóban forgó hiányok szükségképpen a hiányzó események téridő-tartománya-
it foglalják el, akkor sem tűnik ésszerűnek az a feltételezés, hogy a {„Petra nem-dobá-
sa”; „Petra kövének nem-áthaladása a pálya felezőpontján”; „Péter nem-eltalálása”} 
által ábrázolt hiánysorozat téridő-tartománya keresztezni fogja a {„Péter dobási pozí-
ció-felvétele”; „Péter dobása”; „az üveg összetörése”} által ábrázolt eseménysoro-
zat téridő-tartományát. Kétségtelen, hogy ha Piroska nem dobott volna, akkor a Pet-
ra dobásából kiinduló oksági folyamat téridő-tartomá nya átfedésbe került volna Péter 
téridő-tartományával, méghozzá abban a tartományban, ahol Petra köve beleütközött 
volna Péter fejébe. Ez viszont legfeljebb a következőt árulhatja el: ha valóban úgy ítéljük 
meg a helyzetet, hogy a Petra nem-dobásából kiinduló hiánysorozat tér idő-tartománya 
keresztezi Péter téridő-tartományát az aktuális szituációban, akkor valami olyasmi jár-
hat a fejünkben, hogy Péter aktuális téridő-tartománya azonos kell, hogy legyen azzal 
a tartománnyal, amit Péter az összehasonlítási szituációban foglalt volna el. Ez utób-
bi feltevés viszont megalapozatlan, ami világosan megmutatkozik, ha megfontoljuk, 
hogyan bontakoz hatott volna ki a szituáció Piroska dobásának tényellentétes eltávo-
lítása esetén. El képzelhető például, hogy Péter t3-ban meghallotta volna, ahogy Pál 
kiadja az utasítást Petrá nak, és ennek hatására – még mielőtt felvette volna a dobá-
si pozíciót – felbőszülve Petra felé kezdett volna iramodni, aki sikeresen eltalálta vol-
na őt t4-ben. Ha Pál parancsát kiegészítjük még azzal, hogy Petra dobja fejbe Pétert 
akkor is, ha Péter esetleg megtámadja őt, akkor a történet azt a jelenséget példázza, 
amit távolsági okozásnak [action at a temporal distance] szoktak ne vezni: az aktuális 
szituációban a hiánysorozat utolsó tagjának téridő-tartománya, amelyben Petra köve 
beleütközött volna Péter fejébe, éppen olyan távol van Péter téridő-tar tományától, mint 
amekkora távolságot Péternek sikerült volna megtennie Petra irányába a tényellenté-
tes szituációban. (HaLL 2004a, 242–243.)

TRANZITIVITÁS

Az oksági viszony akkor tranzitív, ha érvényes az a következtetés, hogy ha egy A ese-
mény oka egy másik B eseménynek, és B oka egy harmadik C eseménynek, ak kor 
A oka C-nek. Lewis módosított elemzése jóváhagyja ezt a formális összefüggést.  
Kicsit pontosabban meg fogalmazva: ki tudunk találni olyan szituációt, amelyre igaz, 
hogy a módosított elemzés csak akkor tudja visszatükrözni a vele kapcsolatos kauzá-
lis intuí ciókat, ha elkötelez bennünket amellett, hogy az okság egy tranzitív reláció (T). 
Ha viszont elfo gadjuk ezt a tézist, szembeke rülünk az ellenpéldáknak egy másik cso-
portjával. Először elma gyarázom, miért kell ragasz kodnia (T)-hez az elemzés képvi-
selőjének, majd felvázolok egy olyan eseményszerkezetet, amely arra enged követ-
keztetni, hogy (KF) teljesülése esetén (T) nem teljesülhet.

Először is, gondoljunk a tipikus késő megelőzésre: adva van egy oksági folyamat, 
amely nek utolsó tagja a vizsgált hatás-esemény, és egy alternatív eseménysorozat, 
amely meggá tolja a hatás-esemény oksági függését a folyamat bármely korábbi tag-
jától. Tegyük fel, hogy a természeti törvények, amelyek meghatározzák, mi történik 
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szükségképpen a releváns téridő-tartományban, lehetetlenné teszik, hogy az oksá-
gi folyamat valamelyik tagja az alternatív eseménysorozat nélkül bekövetkezzen.  
Ez azt jelenti, hogy bármilyen nomikusan lehetséges módosítást hajtsunk is végre az 
oksági folyamat környezetében, sohasem juthatunk el egy olyan hipotetikus helyzet-
hez, ahol a hatás-esemény okságilag függ az eseményláncolat szóban forgó elemétől.  
A módosított elemzés kudarca azzal magyarázható, hogy a problémát nem a kör-
nyezet esetlegességei idézik elő, amelyek kiküszöbölése felszínre hozná a folyamat 
intrinzikus természetét: ha egy hipotetikus szituáció tartalmazza az esemény dupliká-
tumát, akkor törvényszerűen tartalmaznia kell a megelőzött alternatíva duplikátumát is.

A módosított elemzés védelmezője úgy orvosolhatja ezt a fogyatékosságot, hogy 
keres egy megfelelő közbeeső eseményt az oksági folyamatban, amely bekövetkezhe-
tett volna anélkül, hogy ezzel az alternatív eseménysorozat bármely tagjának bekövet-
kezését implikálta volna. Ha van ilyen esemény, akkor legalább azt ellenőrizni tudjuk, 
hogy a folyamat egy része ren delkezik-e az okság szempontjából adekvát intrinzikus 
karakterrel: azoknak a nomikusan el érhető szituációknak a döntő többségében, ame-
lyek duplikálják a közbeeső eseményből és a hatás-eseményből álló részfolyamatot, 
az utóbbi okságilag függ az előbbitől, következéskép pen az eredeti szituációban is 
fennáll köztük az oksági viszony. Ekkor az elemzés a folyamat problematikus tagját is 
a hatás-esemény okaként fogja számon tartani, már amennyiben (T)-t igaznak tart-
juk: ha C okságilag függ B-től és B okságilag függ A-tól (vagy legalábbis az A-B és a 
B-C folyamatok intrinzikus természete alkalmassá teszi őket erre), akkor A az egyik 
oka C-nek.12 (LewiS 1986b, 207.)

Másodszor, vizsgáljuk meg a következő helyzetet: Péter arra készül, hogy egy fél 
téglával betörjön egy kirakatüveget. Petra, meglátva, hogy mire készül Péter, elin-
dul, hogy megállítsa őt. Szerencsétlenségére azonban megbotlik egy cementes 
zsákban, amely történetesen az út jába esik. Végül Péter sikeresen betöri az üveget.  
Erre a szituációra vonatkozóan két darab igaz kontrafaktuálisunk van: (a) ha Petra nem 
botlott volna meg a zsákban, még idejében megállította volna Pétert, megakadályoz-
va ezzel az üveg betörését; (b) ha Petra nem indult volna el, nem ütközött volna bele 
a zsákba. Ha (KF)-t és (T)-t együttesen alkalmazzuk ezekre a tényellentétes kondici-
onálisokra, azt kapjuk eredményül, hogy Petra elindulása oka annak, hogy Péter az 
ablakot betörte. 

Ez az eredmény visszatetszést kelthet bennünk, már csak abból a megfontolásból 
adódóan is, hogy Petra éppen azzal a szándékkal indult el, hogy megállítsa Pétert 
(pontosabban: meg akadályozza őt az üveg betörésében). Van-e így egyáltalán értel-
me annak, hogy Petra elindu lása oka volt az üveg betörésének? E mögött az ellenér-
zés mögött – meglátásom szerint – egy sajátos eseményszerkezet felismerése rejlik, 
amit ez a szituáció is példáz. Ha ezt közelebbről szemügyre vesszük, világossá válik, 
miért vonakodunk attól, hogy Petra elindulását az üveg betörése okának tekintsük. 

12 Ha még sincs olyan közbeeső esemény, amely bekövetkezhetett volna a megelőzött alternatíva nélkül, azaz a 
természeti törvények kizárják, hogy a hatás-esemény okságilag függjön a folyamat bármely tagjától, akkor a 
szituáció egy túlságosan távoli lehetőséget ábrázol: amikor az oksági megelőzés példáit górcső alá vesszük, 
azzal az (implicit) feltételezéssel szoktunk élni, hogy az oksági folyamatot legalább részben el lehet különíte-
ni a meg előzött alternatív eseménysorozattól. Ha a törvények ezt megtiltják, akkor a helyzet homlokegyenest 
ellentmond szokásos előfeltevéseinknek, és ezért nincs okunk megbízni a helyzettel kapcsolatos kauzális intu-
ícióinkban. Ilyenkor Lewis szerint nyugodtan ignorálhatjuk őket egy olyan elemzés javára, amely az ismerős 
szituációk vonatkozásában a kívánt eredményt produkálja. 
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Petra elindulásának eseményéből két különböző folyamat indul ki: 
(a) Az elsőt úgy specifikálhatjuk, mint Petra arra tett kísérletét, hogy megállítsa Pétert. 

E fo lyamat aktuális realizációját alkotó eseménysorozat történetesen keresztezte a 
zsák által elfoglalt szektort, aminek következtében nem tudott kiteljesedni: a „Petra-
zsák ban-elbotlása” nominalizációval megadott esemény bekövetkezett. 

(b) A másodikat úgy specifikálhatjuk, mint Petrának a zsák irányába megtett 
helyváltoz tató mozgását, amely a zsákban való elbotlásban végződik: Petra zsák-
ban való elbotlá sának eseménye része e folyamat minden lehetséges realizációjának. 

A leírásnak ezen az absztrakt szintjén a két folyamatot el tudjuk különíteni: bár rész-
ben ugyanazok az események realizálják őket aktuálisan, kontrafaktuális következmé-
nyeiket ille tőn jelentősen különböznek egymástól, ami elég ahhoz, hogy két numeriku-
san különböző fo lyamatról beszéljünk.13 

Mi a kapcsolat a két folyamat között a leírt szituációban? 
(a) Az első folyamat, amit Petra szándékára hivatkozva specifikáltam, veszélyezteti 

az üveg betörésének eseményét: ha az aktuális világ esetlegességei nem játszottak 
volna Péter előnyére, nevezetesen, ha a zsák téridő-tartománya nem került volna átfe-
désbe a Petra által bejárt szakasszal, akkor az üveg nem tört volna be. 

(b) A második folyamat elhárítja ezt a fenyegetést azáltal, hogy egy olyan esemény 
bekövet kezéséhez vezet (a zsákban való elbotláshoz), amely rövidre zárja az első 
fo lyamatot, mielőtt az ki tudna teljesedni. 

(KF) és (T) elfogadása mellett annak alapján tulajdoníthatunk Petra elindulásának 
oksági szerepet az üveg betörése vonatkozásában, hogy az előbbi egy olyan eseményt 
idéz elő, amely megakadályoz egy másik eseményt abban, hogy megakadályozza az 
utóbbit. Tehát a tényel lentétes elemzés a második folyamatra tekintettel fekteti le az 
oksági viszonyt. Az elemzés ezek szerint érzéketlen arra a tényre, hogy a meghiúsí-
tott esemény, amely a fenyegetést be váltotta volna (Péter tényellentétes megállítása), 
a Petra elindulásából származó, rövidre zárt folyamat tagja lett volna. Tehát az elem-
zés jóváhagyja azt az abszurd állítást, hogy egy ese mény oka lehet egy másik ese-
ménynek pusztán azért, mert az előbbi asszisztált egy olyan, az utóbbi bekövetkezé-
se ellen irányuló fenyegetés elhárításában, amit ő maga hozott létre. Na gyon durván 
leegyszerűsítve: a vizsgált szituációban mindössze arról van szó, hogy egy ese mény 
„megmentett saját magától” egy másik eseményt, és ez aligha elegendő ahhoz, hogy 
oksági viszony álljon fenn a két esemény között. (HaLL 2004a, 246–248.)

ZÁRSZÓ

Milyen tanulsággal szolgálnak ezek az eredmények? Először is, az okság tényellenté-
tes elem zése nem léphet fel egyetemes leíró igénnyel. A következőre gondolok: kös-
sük ki, hogy min den ismerős helyzetre vonatkozó világos oksági meggyőződésünk-
ben egy és ugyanaz az ok ságfogalom kerül alkalmazásra (mindig ugyanazt értjük az 
„okozni” és a rokon értelmű sza vak alatt). Ha az analízis korlátozatlan lenne, vagyis 
ezt a fogalmat kimerítően elemezné, ak kor minden ilyen intuíciót reprodukálnia kel-

13 Az első folyamat bekövetkezett volna minden olyan lehetséges világban, ahol Petra tervbe vette, hogy valami
lyen stratégiát követve megállítja Pétert, és sikerrel is járt. De Petrának nyilván lehetősége lett volna olyan stra-
tégiát választani, ami nem tette volna szükségessé, hogy lépéseket tegyen Péter felé: ha például inkább úgy 
dön tött volna, hogy a saját fél téglájával fejbe dobja őt. 
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lene, azaz ezeknek az ítéleteknek következmény ként kellene levezethetőnek lenniük 
abból, hogy az elemzés által meghatározott igazságfelté telt a vizsgált szituáció kielégíti.  
A dupla megakadályozás példáiban azonban az elemzésnek ellentmondó ítéleteket 
teszünk arról, mi minek az oka, és így az okságfogalom ezekben az ítéletekben szere-
pelve olyan viselkedést mutat, ami nem ragadható meg az elemzés nyújtotta fogalmi 
eszközök segítségével. Röviden: nem tételezhetjük fel a makacs intuíciókban működő 
fogalommal kapcsolatban, hogy az elemzésünk ezt leírja; de – a kikötés szerint – ez a 
fogalom azonos azzal a fogalommal, mely az összes többi szituáció kauzális megíté-
lésében szerepet játszik; következésképp nincsen birtokunkban e fogalom elemzése. 

Másodszor, a dupla megakadályozás ellenpéldáiból származó nehézség annak 
tudható be, hogy a késő megelőzés megoldása során bevetett téziseket átvisszük 
ezekre a példákra, ami feszültséget teremt e tézisek és az elemzés központi feltevé-
se között. Tehát: ha a szóban forgó okságfogalom alkalmazási területe lefed minden 
számunkra érdekes esetet, e fogalom elem zése mindaddig nem lehetséges, amíg a 
két tétel közül valamelyiket el nem utasítottuk. Két lehetőségünk van: vagy lemondunk 
az okság intrinzikus meghatározottságáról, téridőbeli folytonosságáról és tranzitivi-
tásáról, szembenézve a kihívással, hogy más megoldást találjunk a késő (és a korai) 
megelőzéssel kapcsolatos intuícióink visszaadására, vagy pedig arról a feltevésről 
mondunk le, hogy az oksági függés elégséges az oksághoz, feladva ezzel magát a 
tényellentétes elemzést.
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