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De me ter Ta más

MI ÉRT NINCS ESEMÉNY-SZUPERVENCIA? 1

I. BE VE ZE TÉS

A nagy fel bon tá sú ese mény on to ló gia sze rint a leg egy sze rûbb ese mény nek azt te kint het jük, ha va-
la mely tu laj don ság egy idô pil la nat ban exem pli fi kálódik. Mi vel e fel fo gás sze rint a tu laj don sá gok 
szu per veniál nak egy má son, így az exam pli fi ká ciójuk ál tal meg va ló sí tott ese mé nyek ugyan csak 
szu per veniál nak. A szu per ven cia té zi se kéz a kéz ben jár a több szö rös meg va ló sít ha tó ság (mul ti ple
real iz abil i ty) té zi sé vel: a szu per ve niens tu laj don sá gok több fé le szub ve niens bá zis tu laj don ság gal kor-
re lál hat nak, az az kü lön fé le idô pil la na tok ban egy adott tu laj don sá got más és más bá zis-tu laj don ság 
re a li zál hat. Ha ez nem így len ne, és egy adott tu laj don sá got (tí pust) min dig ugyan azon tu laj don ság 
(tí pus) re a li zál ná, ak kor nem a tu laj don sá gok szu per ven ciájáról be szél nénk, ha nem in kább azo nos-
sá guk ról. Eb bôl kö vet ke zik, hogy ha a több szö rös meg va ló sít ha tó ság té zi se va la mi lyen ok nál fog va 
nem len ne tart ha tó, ak kor ve le együtt meg dôl ne az esemény-szu per ven cia té zi se is. Ha ugyan is 
több szö rös meg va ló sít ha tó ság nem lé te zik, ak kor az ese mé nyek nem szu per veniál nak egy má son, 
ha nem azo no sak egy más sal, s ezért a nagy fel bon tá sú ese mény on to ló gi át fel kell vál ta nunk kis fel-
bon tá sú val. Elô adá som ér ve lé se ezt a gon do lat me ne tet fog ja kö vet ni.

II. ESE MÉNY ON TO LÓ GI ÁK

Min de nek elôtt a kis fel bon tá sú ese mény on to ló gi át mu ta tom be rö vi den. A rö vid sé get leg in kább az 
in do kol ja, hogy a kis fel bon tá sú ontolói gia e dol go zat ér ve lé sé ben sem mi lyen köz vet len sze re pet 
nem ját szik, vi szont mind az, ami a kö vet ke zôk ben el hang zik, in di rekt ér ve lés nek te kint he tô ezen 
on to ló gia, mint a nagy fel bon tá sú ver zió al ter na tí vá ja mel lett. A kis fel bon tá sú ese mény on to ló gia 
Do nald David son ne vé hez fû zô dik. Esze rint az ese mé nyek tér-idô be li par ti ku lák, az az a tér-idô kon-
tin num bár mely pont ján egyet len ese mény tör té nik. A „Fel emel te a ke zét” és a „Jelt adot t” mon da tok 
ugyan azt az ese ményt ír ják le. Az ok sá gi re lá ci ók ese mé nyek kö zöt ti, s nem az ese mé nyek le írá sai 
kö zöt ti kap cso la tok, ezért az ok sá gi kon tex tu sok exten zionálisak, szem ben az ok sá gi ma gya rá za-
tok kal, me lyek ese mé nyek le írá sa i val ope rál nak, és ezért in ten zi o ná li sak. Ami az ese mény on to ló gia 
szem pont já ból szá mít az az ese mény ma ga, ke vés bé a le írá sa.

Az itt nagy fel bon tá sú nak el ke resz telt ese mény on to ló gi át David son el mé le té nek al ter na tí vá ja ként 
Jaeg won Kim (1976) dol goz ta ki. E fel fo gás sze rint a leg egy sze rûbb ese mény nek az te kint he tô, ha 
egy in di vi duum egy idô pil la nat ban va la mi lyen tu laj don sá got exem pli fi kál. Esze rint a mak ro szin tû 
ese mé nyek nem azo no sak mikrosz in tû ese mé nyek kel, hi szen kons ti tu tív tu laj don sá ga ik kü lön böz nek. 
Ez ugyan ak kor nem je len ti azt, hogy a mak ro- és mik ro szin tek ese mé nyei kö zött ne áll na fenn sem mi-
lyen re lá ció. Lé te zik ilyen re lá ció, még pe dig az eseményszu per ven ci a. Je len cél ja ink szem pont já ból 
nem szük sé ges a szu per ven cia fo gal má nak tech ni kai rész le te i be bo csát koz nunk, meg elé ged he tünk 
an  nyi val, hogy szu per ven cián a füg get len vari an cia ta ga dá sát ért jük, ami a kö vet ke zô ket je len ti: 
bár mely két ré gi ó ra (le gyen szó akár tu laj don sá gok, ese mé nyek, vagy pre di ká tu mok stb. va la mely 

1 E dol go zat so kat kö szön het For rai Gá bor, Peter Lip ton, Hugh Mel lor, és Nánay Ben ce ész re vé te le i nek. A dol go zat 
el ké szí té se alatt az Eöt vös Ösz tön díj tá mo ga tá sát él vez tem.
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ré gi ó já ról), A ré gió ak kor és csak ak kor szu per veniál B ré gi ón, ha az A-ban be kö vet ke zô bár mely 
vál to zás együtt jár va la mi lyen B-be li vál to zás sal. Szlo gen sze rû en fo gal maz va: nincs vál to zás A-ban 
B-be li vál to zás nél kül. Ilyen for mán a tér-idô kon tin u um bár mely pont ján ren ge teg mak ro és mik ro 
tu laj don ság, és az exem pli fi ká ciójukat je len tô ese mény lo ka li zál ha tó, azon ban ezek az ese mé nyek 
nem füg get le nek egy más tól, szu per ven cia kap csol ja ös  sze ôket.

A szu per ven cia té te lét gya kor ta kap csol ják ös  sze a re a li zá ci ós té zis sel. A re a li zá ció té zi se nél kül a 
szu per ven cia re lá ció ön ma gá ban nem al kal mas a szu per ve niens tu laj don sá gok füg gô sé gé nek meg ala-
po zá sá ra, hi szen – mint lát tuk – csak an  nyit ál lít, hogy a szu per ve niens ré gi ó ban be kö vet ke zô vál to zás 
szük ség kép pen együtt jár egy a szub ve niens ré gi ó ban vég be me nô vál to zás sal. Ar ról azon ban nem 
szól, hogy a szub ve niens ré gió meg ha tá roz za-e – és ha igen ho gyan – a szu per ve niens ré gi ót. Ezt a 
hi á nyos sá got or vo sol ja a re a li zá ció tézise.2 Tu laj don sá gok ra vo nat koz tat va azt mond hat juk, hogy 
míg a szu per ven cia tu laj don ság-ré gi ók kö zöt ti re lá ci ót je lent, ad dig a re a li zá ció tu laj don ság-ins tan-
ci ák kö zötti vi szony. Ha te hát A tu laj don ság ré gió szu per veniál B ré gi ón, ak kor B ré gió azt a hal mazt 
je len ti, amely ben bár mely A-be li tu laj don ság ös  szes le het sé ges re a li zá ló ja fel lel he tô. Ilyen for mán 
te hát A ré gió függ B ré gi ó tól, amen  nyi ben egyet len A-be li tu laj don ság sem lé tez het B-be li tu laj don-
sá gok nél kül. Ezek a B-be li tu laj don sá gok pe dig re a li zál ják vagy más kép pen: imp le men tál ják, és 
ilyen for mán meg ha tá roz zák az A-be li tu laj don sá go kat. Az el me fi  lo zó fi  á ban pél dá ul fi  zi ka lis tá nak 
len ni an  nyit tesz, mint el fo gad ni, hogy a men tá lis tu laj don sá gok ré gi ó ja szu per veniál a fi  zi kai tu laj don-
sá gok ré gi ó ján, az az, hogy men tá lis tu laj don sá go kat ki zá ró lag fi  zi kai tu laj don sá gok re a li zál hat nak 

– nem le het sé ge sek te hát tes tet len szel le mek, kartez iánus lel kek, vagy entelekheiák.3

Idéz zük fel szu per ven cia fen teb bi tö mör meg fo gal ma zá sát: nincs vál to zás A-ban B-be li vál to zás 
nél kül. Ve gyük ész re, hogy a té zis nem meg for dít ha tó, az az nem mond ja azt, hogy egy B-be li vál to zás 
is együt tjár va la mi lyen A-be li vál to zás sal. Ab ból, hogy a B-be li vál to zá sok nem jár nak szük ség kép-
pen A-be li vál to zá sok kal, kön  nyen be lát ha tó, hogy va la mely A-be li a tu laj don ság több fé le B-be li b
tu laj don ság gal (vagy tu laj don ság cso port tal, az az b-max imál tu laj don ság gal) kor relál hat.4 Ha ez 
nem így len ne, ak kor azo nos ság ról be szél nénk, hi szen ha a-t min dig b re a li zál ná, és b min dig a-t 
re a li zál na, ak kor köl csö nö sen fel cse rél he tôk len né nek egy más sal. Ha te hát B-be li tu laj don sá gok 
re a li zál ják az A-be li tu laj don sá go kat, ak kor az A-be li a tu laj don sá got po ten ci á li san sok fé le B-be li
b-tu la j don ságkom biná ció re a li zál hat ja. Ezt a je len sé get – mely a szu per ven cia és a re a li zá ció kom-
bi ná ci ó já ból fa kad – ne vez zük több szö rös meg va ló sít ha tó ság nak (mul ti ple real iz abil i ty).

Mit je lent mind ez a nagy fel bon tá sú ese mény on to ló gia pers pek tí vá já ból szem lél ve? Te kint sük 
elô ször az ese mé nyek azonosságfeltételét. Mint lát tuk, egy ese ményt (E ) há rom pa ra mé ter ha tá-
roz meg: az exem pli fi kált tu laj don ság (a), az exem pli fi káló in di vi duum (x), és az exem pli fi ká ció 
pil la na ta (t). En nek meg fe le lô en: E=E’ ak kor és csak ak kor, ha a =a’, x=x ’, és t=t ’.5 Va gyis egy 
ese mény azonosságfeltétele te kin te té ben nincs kü lö nö sebb je len tô sé ge an nak, hogy a tu laj don-
ság töb szörösen re a li zá lód hat-e. Ha azon ban meg le het mu tat ni azt, hogy a több szö rös re a li zá ció 
me ta fi  zi ka i lag tart ha tat lan, ak kor ez zel a szu per ven cia fo gal má ra épí tô mo nis ta-re a lis ta tu laj-

2 Eh hez ha son ló a mon da ni va ló ja Kim, 1998: 1. fe je ze té nek.
3 Van azon ban egy ér de kes prob lé ma, ame lyet itt ér de mes meg em lí te ni. Bár mely in di vi duum le het sé ges tu laj don-
sá ga i nak hal ma za Boole-i ope rá to rok kal zárt, az az ha B az ös  szes fi  zi kai tu laj don sá gok hal ma za, ak kor a B-be li β
és ~β tu laj don sá gok egy aránt le gi tim fi  zi kai tu laj don sá gok. Eb bôl kö vet ke zô en le het ér vel ni amel lett, hogy lé te zik 
tes tet len szel lem, még pe dig egy olyan in di vi duum, amely nek B-be li tu laj don sá gai a következôek [~β1 … ~βν] és 
ezen szu per veniál nak A-be li tu laj don sá gai. Meg jegy zen dô, hogy min den le het sé ges vi lág leg fel jebb egy ilyen 
tes tet len szel le met tar tal maz hat.
4 A β-maximál tu laj don ság B-be li tu laj don sá gok hal ma za (pl. [β1 … βν]), me lyek együt te sen re a li zál ják α tu laj don sá-
got. Pél da ként fel hoz ha tó, aho gyan mond juk a neurális tu laj don sá gok ös  szes sé ge re a li zál egy men tá lis ál la po tot. 
A β-maximál tu laj don sá gok ról lásd Kim, 1984.
5 Kim, 1976: 161. o.
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don ság on to ló gia, és ve le a nagy fel bon tá sú ese mény on to ló gia alap jai kérdô jelezôd nének meg. A 
dol go zat hát ra lé vô ré szé ben ép pen emel lett fo gok ér vel ni. Elô ször meg kí sér lem ki mu tat ni, hogy 
a több szö rös meg va ló sít ha tó ság fo gal ma me ta fi  zi ka i lag prob le ma ti kus, mert ha meg en ged jük ezt 
a re lá ci ót, ak kor il le gi tim tu laj don sá gok hoz ju tunk, s a nagy fel bon tá sú ese mény on to ló gi á ban is 
ab szurd kö vet kez mé nyek kel szem be sü lünk. Ezt kö ve tô en pe dig meg pró bá lok el há rí ta ni egy el sô 
pil lan tás ra si ke res nek tû nô el len ve tést.

III. A TÖBB SZÖ RÖS MEG VA LÓ SÍT HA TÓ SÁG KÉT FO GAL MA

A több szö rös meg va ló sít ha tó ság fo gal mát a ma hasz nált mind két for má já ban igyek szem a to váb bi-
ak ban meg cá fol ni. Elô ször azt az ér tel me zés re konst ru á lom, s ér ve lek a ha mis sá ga mel lett, me lyet 
ál ta lá ban több szö rös re a li zá ci ón ér te nek. Ez a ver zió – me lyet Jerry Fo dor ne vé hez kap cso lok – ér ve-
lé sem sze rint fo gal mi lag és em pi ri ku san egy aránt tart ha tat lan. Majd át té rek a má sik fel fo gás ra – Kim 
ver zi ó já ra –, mely men tes ugyan az elôb bi hi á nyos sá ga i tól, azon ban a tu laj don sá gok el fo gad ha tat lan 
kon cep ci ó já hoz ve zet. Zá rás kép pen ez utób bi vál to zat tart ha tat lan sá gát az ese mény on to ló gia te kin te-
té ben is ki mu ta tom. Egy tech ni kai meg jegy zés: az ér ve lést vé gig funk ci o ná lis tu laj don sá gok ra fo gom 
vo nat koz tat ni, ez azon ban eset le ges vá lasz tás, mely könnyeb bé te szi a gon do lat me net ki bon tá sát, 
s nem je len ti azt, hogy az érv ne mû köd ne más, ha gyo má nyo san több szö rö sen re a li zál ha tó nak vélt 
tu laj don ság ra apel lál va.

III.1. FO DOR VÁL TO ZA TA: FUNK CI O NÁ LIS ÁLLAPOTA ZONOSSÁG 6

Fo dor a több szö rös meg va ló sít ha tó ság fo gal mát ere de ti leg bi zo nyos tu laj don sá gok re du kál ha tat lan-
sá gát alá tá masz tan dó ve zet te be, s ezt az ér vet az óta is gyak ran al kal maz zák a leg kü lön fé lébb antire-
duk cionista ér ve lé sek ben. Egyes funk ci o ná lis tu laj don sá gok – ide ért ve a men tá lis tu laj don sá go kat is, 
ha azo kat ok sá gi sze re pük alap ján indi viduáljuk – sok fé le kép pen re a li zá lód hat nak. A funkcional ista 
fel fo gás sze rint a men tá lis tu laj don sá go kat re a li zál hat ják mond juk ideg sej tek, de szi likon-chipek, 
vagy ép pen ség gel emen tá li sajt is, ez a men tá lis tu laj don sá gok ok sá gi sze re pét nem be fo lyá sol ja. 
Még ha is mer jük is egy adott funk ci o ná lis tu laj don ság re a li zá ló ját, ak kor sem le het sé ges a re a li zá lók 
szint jén az ok sá gi kap cso la to kat le író, tör vény jel le gû sza bály sze rû sé ge ket meg fo gal maz ni. En nek oka 
egy rész rôl az, hogy a po ten ci á lis re a li zá lók szá ma vég te len le het, s így a tör vényt le író kondi cionális 
∀(Fx→Gx) elô tag já nak vég te len hos  szú dis zjunkciót kel le ne tar tal maz nia. Más rész rôl a re a li zá lók nem 
cso por to sít ha tók egyet len faj tá ba. Az ideg sej tek és a szi likon-chipek csak az ál ta luk egy aránt meg va-
ló sí tott funk ci o ná lis tu laj don ság szint jén ren del he tôk kö zös ok sá gi tör vény alá. Ami kö zös ben nük, az 
a funk ci o ná lis tu laj don sá gok szint jén ír ha tó csak le. En nek kö vet kez té ben a funk ci o ná lis tulaj don ság 
nem re du kál ha tó sem a re a li zá lók egyi ké re, sem pe dig együt te sen az ös  szes sé gük re. A funk ci o ná lis 
tu laj don sá gok szint je ezért meg ke rül he tet len: nomikus faj tát al kot nak, s ok sá gi po ten ci ál juk meg fe-
le lô ala pul szol gál ah hoz, hogy ok sá gi gen er al izá ciók alá ren del jük ôket. Ezt pe dig az te szi le he tô vé, 
hogy a funk ci o ná lis tu laj don sá gok ok sá gi lag elég gé uni for mak ah hoz, hogy kü lön bö zô ins tan ci á i kat 
pusz tán numeriku san – te hát nem kval i tatíve – te kint sük kü lön bö zô nek.

Mi te hát a prob lé ma ez zel a meg kö ze lí tés sel? Elô ször is Fo dor a több szö rös re a li zá ció túl sá go san 
tág fo gal mát nyújt ja, nem tesz kü lönb sé get a re a li zá ció ér de kes és ér dek te len ese tei kö zött. Ahogy 
Stew art Shapiro újab ban fo gal ma zott: „Kü lön bö zô szí nû du gó hú zók, ame lyek min den egyéb te kin tet-

6 En nek az ál lás pont nak a ki bon tá sát lásd Fo dor, 1974.
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ben azo no sak, nem a du gó hú zó kü lön bö zô re a li zá ci ó i nak token jei, mi vel a szín be li kü lönb ség nem jár 
sem mi lyen tel je sít mény be li kü lönb ség gel. E pél da ta nul sá ga az, hogy a több szö rös re a li zá ci ók ak kor 
szá mí ta nak va ló ban több szö rös re a li zá ci ó nak, ha ok sá gi lag re le váns tu laj don sá ga ik ban kü lön böz nek 

– olyan tu laj don sá gok ban, ame lyek szá mí ta nak atek in tet ben, hogy mi ként já rul nak hoz zá az ép pen 
vizs gált képességhez.” 7 És va ló ban, a több szö rös re a li zá ció me ta fi  zi ka i lag ér de kes ese tei va ló ban 
azok, ahol a re a li zá lók ok sá gi tu laj don sá gai fi  gye lem re mél tó mó don kü lön böz nek, va la hogy úgy, 
mint a neu ronok és a szi likon-chipek, vagy el té rô me cha ni ká jú du gó hú zók ese té ben.

Ve gyük szem ügy re ki csit kö ze lebb rôl az ok sá gi lag kü lön bö zô re a li zá lók ese tét! Ko ráb ban is lát tuk, 
hogy a ma ga sabb szin tû tu laj don sá gok tel jes egé szé ben re a li zá ló juk tól füg ge nek. A funk ci o ná lis tu-
laj don sá gok nak min dig kell le gyen egy re a li zá ló juk, amely az adott ok sá gi sze re pet be töl ti, s ez ál tal 
a funk ci o ná lis tu laj don sá got re a li zál ja. A funk ci o ná lis tu laj don ság te hát tel jes egé szé ben ak tu á lis 
re a li zá ló já tól nye ri ok sá gi po ten ci ál ját: a szu per ven cia és a re a li zá ció té zi sei egy aránt sza va tol ják,
hogy nem le het sé ge sek misz ti ku san meg je le nô ok sá gi erôk a ma ga sabb szin te ken. Mind az, ami 
a ma ga sabb szin te ken ok sá gi po ten ci ál ként je lent ke zik, meg kell le gyen a szu per ven cia alap ban, 
konk ré tab ban pe dig a re a li zá ló ban. Kim ezt az „ok sá gi át örö kí tés el vé ben” fo gal maz za meg, mely 
azt mond ja ki, hogy egy több szö rö sen meg va ló sít ha tó tu laj don ság ak tu á lis ok sá gi ere je vagy meg-
egye zik az ôt meg va ló sí tó tu laj don ság ok sá gi ere jé vel, vagy pe dig an nak része.8 Vi lá gos, hogy ha 
egy tu laj don ság ok sá gi ere je kü lön böz ne re a li zá ló já nak ok sá gi ere jé tôl, ak kor ezt alig ha te kin te nénk 
a re a li zá ció ese té nek. Mind eb bôl kö vet ke zik, hogy két tu laj don ság ok sá gi ere je csak ak kor lesz azo-
nos, ha meg va ló sí tó ik is azo no sak. Ez pe dig an  nyit je lent, hogy nem lé te zik olyan in va ri áns ok sá gi 
po ten ci ál, amely a több szörö sen meg va ló sít ha tó tu laj don ság-faj ták hoz kap csol ha tó.

III.2. KIM VÁL TO ZA TA: OK SÁ GI HET ERO GEN ITÁS 9

Kim ver zi ó ja ép pen er re a fel is me rés re épít. Mi vel a több szö rö sen meg va ló sít ha tó tu laj don ság-faj-
ták vál to za tos ok sá gi erô ket rep re zen tál nak, ezért ok sá gi lag he te ro gé nek nek kell ôket te kin te nünk. 
Az ok sá gi lag he te ro gén faj ta fo gal mát Kim ar ra hasz nál ja, hogy alá ás sa a men tá lis faj ták nomikus 
alá ren de lé sé nek le he tô sé gét, és ez zel ér vel jen a több szö rös meg va ló sít ha tó ság és a re duk ció ös  sze-
egyez tet he tô sé ge mel lett. Ha ugyan is a men tá lis faj ták ra az ok sá gi he te ro ge ni tás nak kö szön he tô en 
nem fo gal maz ha tók meg a sa ját szint jü kön au to nóm ok sá gi tör vé nyek, ak kor ezek tu do má nyo san 
nem le gi tim faj ták. Mind ez azon ban nem aka dá lyoz za meg a lo ká lis re duk ci ót, hisz a men tá lis tu-
laj don sá gok min den egyes ins tan ci á já nak ok sá gi ere je meg egye zik re a li zá ló já nak ok sá gi ere jé vel, 
így a men tá lis tu laj don ság kön  nye dén re du kál ha tó re a li zá ló já ra. Az az a men tá lis tu laj don sá gok 
faj ta ként nem, de in di vi du á li san re du kál ha tók ak tu á lis re a li zá ló juk ra. Ezért fel kell ad ni azt a kon-
cep ci ót, hogy a men tá lis tu laj don sá gok in va ri áns ok sá gi erô vel ren del kez nek, s ezért nem le het 
ôket a tu do má nyos faj ták kal ana lóg mó don ke zel ni.

Minden nek azon ban nem csak a men tá lis tu laj don sá gok, ha nem ál ta lá ban a több szö rö sen 
meg va ló sít ha tó (TM) tu laj don sá gok szá má ra is sú lyos kö vet kez mén  nyel jár, s ezt nem ke rül he tik 
meg a fun cionális, struk tu rá lis, dis zpozi cionális stb. tu laj don sá gok, az az tu do má nyo san res pek tált 
tu laj don sá gok sem. Ez a ta nul ság pe dig meg egye zik az zal, amit a ko ráb bi ak ban már ki mon dunk: 
a TM tu laj don ság-faj ták hí ján van nak uni form ok sá gi po ten ci ál nak. Ez meg foszt ben nün ket at tól a 
le he tô ség tôl, hogy ok sá gi tör vé nyek ben hi vat koz zunk rá juk, s ezért tu do má nyo san nem res pek tál-

7 Shapiro, 2000: 644. o.
8 Kim, 1992: 326. o.
9 Vö. Kim, 1992.
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ha tók. Minden nek fé nyé ben jo go san me rül fel a kér dés, hogy a TM tu laj don sá go kat va ló ban jo go san 
te kint het jük-e tu laj don sá gok nak?

En nek meg vá la szo lá sa kor elô ször kri té ri u mot kell ta lál nunk ah hoz, hogy mit te kint sünk tu laj-
don ság nak, és mit ne. Ma gam egyet ér tek Syd ney Schomak er rel ab ban, hogy en nek a kri té ri um nak 
ok sá gi nak kell len nie: ha egy ál lí tó la gos tu laj don ság nem já rul hoz zá hor do zó ja oki ere jé hez, ak kor 
hi ba fel té te lez ni a tu laj don ság létezését.10 Már pe dig ha el fo gad juk ezt a kri té ri u mot, ak kor a TM tu-
laj don sá gok két szem pont ból sem ütik meg a mér cét. Egy rész rôl ok sá gi re le van ci á juk függ a min den-
ko ri re a li zá ló tól, így ré szük rôl nem je lent ke zik olyan ok sá gi kon tribú ció, amely nek ré vén füg get le nül 
indi viduál hatók len né nek. Más rész rôl a meg va ló sí tók sok fé le sé ge ré vén – ame lyek tôl ok sá gi ere jét 
a TM tu laj don ság meg örök li – még ez a derivatív ok sá gi po ten ci ál sem ha tá roz ha tó meg egy ér tel mû 
bi zo nyos ság gal. Eb bôl te hát az kö vet ke zik, hogy mind azok, ami ket ed dig TM tu laj don sá gok nak 
te kin tet tünk, pusz tán ál lí tó la gos tu laj don sá gok, bona fi de va ló já ban nem azok. Ezért a to váb bi ak-
ban tula j don ság*- nak fo gom ne vez ni ôket, megkülön böztetendô a nem-TM tu laj don sá gok tól, és így 
je lez ve, hogy pusz tán ké nyel mi szem pont ok mi att nem ta ga dom meg ezt a cím két tô lük.

Ez zel el ju tot tam ah hoz a rész konk lú zi ó hoz, amely re a to váb bi ak ban szük sé gem van. Mi e lôtt 
azon ban to vább lép nék, te szek egy kur ta ki té rôt, s meg pró bá lok na gyon rö vi den vá la szol ni a ma gá-
tól fel ve tô dô kér dés re: ha nem ak kor mi cso dák? A vá lasz: fo gal mak, vagy pre di ká tu mok. Ve gyünk 
egy ti pi kus TM tula j don sá got*, mond juk a pi ros szín t.11 Ezt a pre di ká tu mot nem azért al kal maz zuk 
kü lön fé le indi vidumokra, mert va la mi lyen kö zös tu laj don sá guk ra aka runk utal ni ve le, ha nem va la-
mi lyen ha son ló ság ra uta lunk így, amely szám ta lan tu laj don ság kons tel lá ci ó ja ként lét re jö het, azon-
ban ma ga nem tu laj don ság. Ezért a több szö rös re a li zá ció nem tu laj don sá gok köz ti re lá ció, ha nem 
an nak ki fe je zé se, hogy egy azon pre di ká tum több indi vidum ra is he lye sen al kal maz ha tó a köz tük 
lé vô ki sebb-na gyobb ha son ló ság alap ján.

III.3. TÖBB SZÖ RÖS RE A LI ZÁ CIÓ ÉS ESE MÉNY ON TO LÓ GIA

Hogy minden nek a je len tô sé gét az ese mény on to ló gia te kin te té ben is be lás suk, idéz zük fel az ese-
mé nyek fen tebb már idé zett azonosságfeltételét: E=E’ ak kor és csak ak kor, ha a =a’, x=x ’, és t=t ’. 
Eb bôl szá munk ra itt an  nyi fon tos csak , hogy az ese mény azo nos ság egyik fel té te le az exem pli fi kált 
tu laj don sá gok azo nos sá ga. Azon ban már tud juk, hogy TM tula j don sá gok* ese té ben csak ak kor le-
het szó azo nos ság ról, ha a re a li zá lók is azo no sak, egyéb ként nem. Már most hi á ba exem pli fi kálódik 
ugyan az a TM tula j don ság* két eset ben, ok sá gi ere jük nem fel tét le nül lesz azo nos, sôt, egy azon 
tula j don ság* két ins tan ci á ja ti pi ku san kü lön böz ni fog a rep re zen tált ok sá gi erôk te kin te té ben. A re a-
li zá lók azo nos sá ga spe ci á lis eset csu pán. Ez pe dig azt je len ti, hogy két TM tula j don ság* lát szó la gos 
azo nos sá ga el le né re sem áll fenn va ló di tu laj don ság azo nos ság, s ez el vág ja azt a le he tô sé get, hogy 
azo kat az ese mé nye ket, ame lyek TM tula j don sá gok* exem pli fi ká ciói azo no sak nak te kint sük egy más-
sal. Ha pe dig nincs ér vé nyes azonosságfeltételünk TM tula j don sá gok* exem pli fi ká ciói ra, ak kor ezek 
az ál lí tó la gos tula j don sá gok* nem játsz hat nak kons ti tu tív sze re pet ese mény on to ló gi ánk ban.

Már pe dig a szu per ven ci a-relá ciók ti pi ku san TM tula j don sá gokat* ered mé nyez nek, hi szen – leg-
alább is elv ben – több szö rös szu per ven ci a-alapot en ged nek meg min den szu per ve niens tu laj don ság 
szá má ra. Szu per ven cia és re a li zá ció kéz a kéz ben jár nak. A TM tula j don sá gok* pe dig nem bona 
fi de tu laj don sá gok, te hát ál lí tó la gos exem pli fi ká ciójuk sem bona fi de ese mény. És itt el ju tot tunk 
oda, hogy vá la szol junk a cím ben fel tett kér dés re. Mi vel a több szö rös re a li zá ció me ta fi  zi ka i lag nem 

10 Schoe mak er, 1980.
11 Vö. Heil, 1999: 200. o. sk.
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ér tel mez he tô fo ga lom, így nem tud juk ér tel mes sé ten ni azt sem, hogy mit je lent az, ha egy tu laj don-
ság több fé le szu per ven ci a-alap pal ren del ke zik. Mi vel tu laj don sá gok nem le het nek több szö rö sen 
meg va ló sít ha tók, ezért nem is szu per veniál hat nak egy má son. Ha pe dig nincs tula j don ság-szu per-
ven ci a, ak kor nincs esemény-szu per ven cia sem.

Mi le het sé ges he lyet te? Amint azt ko ráb ban már elô le gez tem, az ese mé nye ket te kint het jük 
par ti ku lák nak. Vi lá gos, hogy ez a david soni kon cep ció men tes a fen ti prob lé mák tól, hi szen az 
‘ese mény’ fo gal mát nem kö ti a ‘tu laj don ság’ za va ros fo gal má hoz. David son nál a tér-idô kon tin u-
um bár mely pont ján csak egyet len ese mény tör tén het, de cse ré be en nek az ese mény nek szá mos 
le írá sa le het sé ges. Mi vel pe dig a tu laj don sá gok nem ját sza nak sze re pet a david soni ese mény-
on to ló gi á ban, ezért tá vol sá got tud tar ta ni a több szö rös re a li zá ció ve szé lyes ide á já tól. Mind ezt 
úgy, hogy köz ben a szu per ven cia fo gal má nak egyik vál to za tát ké pes beemel ni el mé le té be. Ám 
a szu per ven cia így nem tu laj don sá gok kö zöt ti vi szony lesz, ha nem le írá sok vagy pre di ká tu mok 
vi szo nya. Ilyen for mán ha két ese mény fi  zi kai le írá sa azo nos, ak kor men tá lis le írá suk is azo nos kell 
le gyen. Ez per sze meg for dít va itt sem szük ség kép pen igaz, vi szont a több szö rös re a li zá ció prob-
lé má ja még sem je lent ke zik, hi szen igen ne héz ke sen len ne ér tel mez he tô, ha azt ál lí ta nánk, hogy 
le írá sok vagy pre di ká tu mok egyik vagy má sik (mond juk fi  zi kai) hal ma za meg va ló sít ja a le írá sok 
vagy pre di ká tu mok egy má sik (mond juk men tá lis) hal ma zát.

IV. EGY LE HET SÉ GES EL LEN VE TÉS: A CETERIS PARIBUS KLAUZU LA12

Az esemény-szu per ven cia el le ni ér ve lé sem tel jes egé szé ben a több szö rös re a li zá ció fo gal má nak 
kri ti ká ján ala pult, konk ré tab ban azon a té te len, hogy a több szö rö sen meg va ló sít ha tó tula j don sá-
gok* kü lön fé le ins tan ci ái nem so rol ha tók nomiku san uni form faj ták ba. Ez an  nyit tesz, hogy nem 
le het sé ges tör vény jel le gû meg fo gal ma zá sok alá ren del ni ôket. Ezen a pon ton le het sé ges egy el len-
ve tést ten ni, amely – prima facie úgy tûn het – vég ze tes a fen tebb elô a dott ér ve lés re. Az el len ve tés 
nagy já ból a kö vet ke zô kép pen hang zik. Fo gad juk el, hogy több szö rö sen re a li zál ha tó tu laj don sá gok ra 
va ló ban nem le het stric t, az az ki vé te lek nél kü li tör vényt meg fo gal maz ni, ez azon ban nem je len ti 
azt, hogy sem mi faj ta nomikus alá ren de lé sük nem le het sé ges. Le het sé ges ugyan is ceteris paribus
(CP) tör vé nyek alá so rol ni a TM tu laj don ság faj tá kat, hi szen le het ugyan, hogy a TM tu laj don ság 
ak tu á lis vi sel ke dé se va la mi lyen ok nál fog va ép pen nem instan ciál ja a rá vo nat ko zó tör vényt, de 
et tôl még a tör vény vo nat ko zik rá, és CP instan ciálódik is. És te kint ve, hogy leg több tör vé nyünk CP
törvény,13 ezért sem mi okunk ninc s, hogy ép pen a TM tu laj don ság faj tá kat te kint sük il le gi tim nek 
on to ló gi ánk ban, pusz tán azon az ala pon, hogy rá juk csak CP tör vé nyek vo nat koz tat ha tók. Ezért a 
TM tu laj don sá gok ról szól va nyu god tan el hagy ha tó a (*).

Ez a tá ma dás azon ban vis  sza ver he tô. A CP mon da to kat rég tôl fog va ve szé lyez te ti két do log. 
Egy rész rôl fenn áll a sem mit mondás ve szé lye, hi szen a

(1)CP ∀x(Fx→Gx)
kis rossz in du lat tal for dít ha tó úgy, hogy „min den x, amely F, egyút tal G is, ki vé ve, ame lyik nem”; 

és ez meg le he tô sen ke vés ah hoz, hogy tör vény jel le gû kap cso lat meg lét ét állít suk.14 Más rész rôl a CP
kla u zu lá kat tar tal ma zó mon da to kat ál ta lá ban – és így a CP tör vé nye ket is – fe nye ge ti, hogy lo gi ka i-
lag nem jól for mál tak, és va ló já ban nem fe jez nek ki sem mi lyen propozí ciót.15 Eze ket ne héz sé ge ket 

12 Er re a le het sé ges el len ve tés re For rai Gá bor hív ta fel a fi  gyel mem.
13 Lásd eh hez Cartwright, 1983; 1999: 151. o.
14 Lásd Fo dor, 1991; és Lip ton, 1999.
15 Lásd eh hez Schif fer, 1991.
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old ja meg Piet ros ki és Rey for mulá ja,16 amely meg ad ja azo kat a fel té te le ket, ame lyek mel lett a CP
tör vé nyek nek nem kell tar ta ni uk sem a tar tal mi, sem a lo gi kai üres ség tôl. A fel té te lek – a CP tör vény 
fen ti ál ta lá nos for má já ra vo nat koz tat va, és né mi képp egy sze rû sít ve – a köve tkezôk.

i)  F és G nomologiku san meg en ged he tô pre di ká tu mok
ii)  (x) [Fx → Gx vagy (∃H)(H füg get len F-tôl & H ma gya ráz za, hogy ~Gx vagy H & (x) (Fx → Gx) 

ma gya ráz za, hogy ~Gx)]
iii)  (x) (Fx → Gx)-nek va ló sá gos ese tei van nak & H nem csu pán az (1) aló li ki vé te lek ma gya rá za-

tá ra szol gál.
Lás suk most, hogy a TM tula j don sá gokra* meg fo gal ma zott tör vé nyek tel je sít he tik-e eze ket a 

kri té ri u mo kat, és va ló ban el hagy ha tó-e a (*).
Az i) pont alat ti ki té telt itt nem ér de mes tár gyal ni, hi szen a je len kri té ri u mo kat ép pen an nak el dön-

té sé re igyek szünk fel hasz nál ni, hogy a TM tula j don sá gok* nomologiku san to le rál ha tók-e. Azon ban a 
ii) pont alat ti kri té ri um ügy dön tô. Em lé kez zünk vis  sza, hogy a TM tula j don ság* ok sá gi ere je – s így az 
ôt ki fe je zô pre di ká tum tör vény ben ját szott sze re pe is – a re a li zá ló függ vé nye. Az, hogy egy TM tula j-
don ság* kü lön bö zô ins tan ci ái kü lön bö zô kép pen vi sel ked het nek ép pen a re a li zá lók kü lönb sé gé nek 
kö vet kez mé nye. Az az, ha a TM tula j don sá gra* hi vat ko zó CP tör vény nem ér vé nye sül, ak kor ti pi ku san 
nem kül sô, füg get len inter fe ráló tu laj don ság ról van szó, ha nem ar ról, hogy a re a li zá ló kü lön bö zött. 
Kö vet ke zés kép pen a CP tör vény ér vé nye sü lé sé nek gát ja nem egy F-tôl füg get len H tu laj don ság, ha-
nem F – mint TM tula j don ság* – ok sá gi lag he te ro gén ter mé sze te. Va gyis a ii) kri té ri um leg alább is 
szá mos eset ben nem ér vé nye sül a TM tula j don sá gokra* hi vat ko zó ál lí tó la gos CP tör vé nyek ese té ben, 
és ezért jo go san mond ha tó, hogy TM tula j don sá gokra* nem le het CP tör vé nye ket meg fo gal maz ni. 
Ez pe dig be tel je sí ti a TM tula j don sá gok*, s ve lük az esemény-szu per ven cia vég ze tét, hi szen a TM 
tula j don sá gok* nem ment he tôk meg ak kor sem, ha CP tör vé nyek re hi vat ko zunk.
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