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Anaïsnak,
a nem-euklideszi vigaszát
az euklideszi vigasztalanságában.

bevezetés
…a középkori kolostorok kézírásos palimpszesztjeiben
a vallási szentenciák mögül elõtûnnek…
EMMANUEL DE RHODES: La Papesse Jeanne,
GÖRÖGBÕL FORDÍTOTTA ALFRED JARRY

Ez a könyv egy palimpszeszt: az összes szerzõk összes mûveibõl – vagy
megközelítõleg abból – kivont szövegek hálózata. Szövegének megkomponálása tehát elõzetes olvasatot követel, és omnis lectio est selectio.
Az olvasat által véghezvitt választás az írott szöveg rendjében ölt testet. Ez a rend rejtett üzenetet hordoz. Nevezetesen, hogy az általa továbbított tézis tartalma, az általa artikulált gondolat értelme csak az egész
által válik láthatóvá. Az egyes szövegekbõl kivont töredékek így egyetlen
összefüggõ szóláncnak a láncszemei, egyetlen egésznek a szegmentumai: a
Palimpszeszt szövegének.

E

választás mögött egy axióma rejlik, egy állítás, amely ösztönzi és igazolja a kompozíció módját, végsõ soron pedig garantálja a szöveg meglétét
és legitimálja annak autonómiáját. Ezt az axiómát, Georg Cantor halmazelméletének kifejezését kölcsönözve, kiválasztási axiómának, vagy – egy
némileg különbözõ, de talán a szövegek kezeléséhez jobban illõ megfogalmazással – a válogatás axiómájának hívhatjuk.
Ezek a szövegek összességükben tekintve olyanok, mint Bábel egyetemes könyvtárának töméntelen sokasága. Mindegyikük maga is szavak autonóm halmazából áll, melyre szerzõje már rányomta saját bélyegét és
megszabta szövegének struktúráját. A kiválasztási axióma nem tesz mást,
mint hogy explicit módon megfogalmazza egy másik, egy új szóhalmaz
önálló létét, mely a kiválasztás vagy a válogatás eredménye. Vagyis azt állítja, hogy elõzetesen adott szóhalmazokból kiválasztott elemek, illetve kiválogatott töredékek maguk is egy szóhalmazt alkotnak. Ez egy annyira
egyszerû állítás, hogy talán meg sem érdemli az igényes axióma nevet.
Már létezõ szövegekbõl kiemelt töredékek – ezt szokás idézetnek hívni. A kiválasztási axióma tehát feljogosít arra, hogy egy szöveget kizárólag
idézetekbõl rakjunk össze. S nyilvánvalóan feljogosít arra is, hogy nem létezõ szövegeket idézzünk: ezek a szövegek ekkor kifejezetten azon egyedüli okból íródnak, hogy idézhessék õket.
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Ernst Zermelo, századunk elejének kiváló matematikusa volt az, aki
fölismerte, hogy milyen hihetetlen episztemikus értékkel rendelkezik ez az
állítás, mely a kiválasztott halmaz egzisztenciáját tételezi, s õ volt az, aki
ezt követõen az axióma magas méltóságát adományozta neki. Az axióma
eredetileg csak végtelen halmazokra vonatkozik.
Zermelo választását a legtöbben kedvezõen fogadták. De egynéhány tekintélyes matematikus, akiknek a véleményét nem lehetett figyelmen kívül hagyni, elutasította, és ez gyorsan heves vitát robbantott ki a
választási axióma elfogadhatósága körül. Némileg csillapodva, de a kiválasztási axióma körüli vita mind a mai napig tart, és nehéz megjósolni,
hogy lezárul-e valaha is vagy sem. A kiválasztási axiómával szembeni ellenvetéseket néhány kellemetlennek, sõt elfogadhatatlannak tartott következménye váltotta ki és táplálja folyamatosan, melyek elkerülhetetlenül
állnak elõ akkor, ha elfogadjuk a kizárólag idézetekbõl álló új halmazok létét. A kiválasztás valóban paradox szövõdményeket, hóbortosan viselkedõ, extravagáns lényeket szült, gyökerestül felforgatva azt a sajátos jellegû
és csalafinta struktúrájú intuíciót, amely túllépi a józan ész közönséges
határait, és amely a matematikusok ihletõje és vezetõje.
Ami ezzel szemben a kiválasztási axióma elfogadása mellett szól, az
egy tisztán teleológiai érv. Gyökerei inkább a tudás titokzatos teodiceájába nyúlnak vissza, amely megköveteli és kikényszeríti az episztémé univerzumának tágulását, azzal, hogy az a szakadatlanul felhalmozódó új
tudást felveszi, és folyamatosan magába olvasztja. És egészen bizonyos,
hogy a kiválasztási axióma nélkül elérhetetlenek lennének azok az eredmények, melyek újszerûsége és gazdagsága egyszerre idegenszerûen visszataszító és lenyûgözõen vonzó, éppúgy, mint azok, amelyeket már régóta
ismerünk, és amelyekrõl úgy tûnik nehéz vagy épp lehetetlen lenne lemondanunk, amelyeknek azonban szintén búcsút inthetnénk, ha elvetnénk
a kiválasztási axiómát.

Mivel ez egy axióma, a kiválasztást posztuláló állítás nem bizonyítható.
Mégis õ, és csak õ képes arra, hogy ontológiai fundamentumot biztosítson
annak az új szövegnek, amelynek írása a kiválasztás aktusának eredményeként születik – és a választás nyilvánvalóan egy par excellence nem grafikai aktus. Egyedül ez az axióma adhatja meg a kiválasztás ágensének a
jogot, annak a kimondására, hogy a már létezõ szövegekbõl innen-onnan
összeválogatott szavak halmaza maga is ugyanazzal a sajátsággal van kitüntetve, mint a többi: a szöveg-lét sajátságával. A „szöveg” szó itt nem
pusztán tetszõleges szavak szeszélyes egymásra következését, hanem a
szavaknak egy olyan láncolatát jelenti, amelyik értelemmel bír. Meglehet,
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hogy ez az értelem kriptikus, de megfejthetõ; meglehet, hogy a töredékek
egymásutánja többértelmû, de interpretálható; az idézetek lánca saját, öntörvényû tartalom hordozója, mely lehet, hogy burkolt, de feltárható; egy
egyedülálló egész, amely egy finom, de meglehet, hogy homályos vagy
esetleg körkörösen megcsavarodó struktúrával rendelkezik, de amelynek
gráfja – a teljes olvasat után – mégis visszanyeri saját autentikus transzparenciáját.
A már meglévõ mûvek corpusából kiragadott töredékek egyetlen szövegtestet alkotnak, mondhatni egyetlen misztikus testet, hiszen e test – jóllehet tisztán verbálisan és csak nyilvánossá tétele következtében – egy
csapásra jogi személlyé válik, és mint autonóm verbális lény, szavainak sokasága rögvest polgárjogot követel a mûvészet, a tudomány és az irodalom
Kozmopoliszában.
Bizonyára csalódást okoz a tudat, hogy a kiválasztási axióma nem bizonyítható. Hiszen nem jelent-e a „bizonyíthatatlanság” egyet saját tehetetlenségünk bevallásával? Ám a tehetetlenség e belátása folytán önmagában
csalódott szubjektum vigaszt talál egy új, teljesen váratlan tudásforma felismerésében. Ez az új tudat annak a biztos tudását tartalmazza, hogy axiómájának a cáfolhatatlansága ugyanolyan megingathatatlan bizonyosságú,
mint a bizonyíthatatlansága. És cáfolhatatlanságának biztos tudata ráébreszti a szubjektumot egy olyan rejtett hatalom tudatára, amely kizárólag
az övé, és amelyik egyben legitimációját is nyújtja tudatosodása által hatékonnyá vált hatalmának: egy szabad ágens ama hatalmának, hogy merõben új, váratlan és elõreláthatatlan szövegeket hozzon létre, mint saját
alkotása eredményeit.
A kiválasztási axióma, mint ontikus és egyben jog szerinti végsõ fundamentum, sehol máshol nem találhatja meg saját legitimációját, csak önmagában. Rációja annak a transzcendentális tartománynak a mélyébõl
fakad, amelyik túl fekszik minden racionalitás határán. Ez a transzcendentális tartomány a szubjektumnak az a kifürkészhetetlen magva, amelyik
az én titkos redõiben rejtõzködik. A „választás” fogalma, ez a tisztán etikai fogalom – az axióma szerzõjének spontán választása által – egyszerre
csak benyomult a matematikába és neve beékelõdött a hideg tudás semleges hangzású terminus technicusai közé. Ám aligha érthetjük félre a hangot, melyet a „választás” kifejezés értésünkre ad: ez a rejtõzködõ
szubjektum hangja, amint felfedi jelenlétét a matematikai cselekvés aktusában. A „választás” „szubjektumot” implikál: ez egy olyan szükségszerû
következmény, amelyik semmilyen választásnak nem, és nem is lehet tárgya. Hisz a „szubjektum” nevet kizárólag egyetlen ágens viseli a világon,
az én, amely egyedül van felruházva azzal a szinguláris képességgel, hogy
válasszon.
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A beszéd – amint azt Platón több alkalommal is megjegyezte – praxis, és a
kiválasztási axióma a szubjektumot abban a privilégiumban részesíti,
hogy a választás funkcióját lényege szerint és kizárólagosan a sajátjaként
gyakorolja: vagyis kiválogasson, kivágjon és egyetlen szópolimerbe egyesítsen eredetileg már meglévõ szövegekhez tartozó heterogén töredékeket.
A választás, amelyik a már létezõ szövegek metagalaxisán belül irányítja a navigációt, ennek a szabadságnak van alárendelve: kiválogatni a Háromszögre vonatkozó Szavakat – akár euklideszi az a háromszög, akár nem
– és egyetlen helyre, a papír felszínén elterülõ egyetlen írás oszthatatlan jelenébe halmozni õket.
A Palimpszeszt ilyen válogatás eredménye: szövege grafikai, még pontosabban tipográfiai megjelenítést ad arról az útvonalról, amit Ulysses, az
anagnosztész, az írás Óceánján hajózva bejár, kiútját keresve ezen – jóval az
internet elõtti internet hálózatán át. A hajó útja belevésõdik az emlékezetébe és megõrzõdik a hajónaplóba befûzött szövegtöredékekben, a
Palimpszesztben. Az általa követett szövegstratégia az õ tulajdon mûve, és
semmi sem befolyásolja, csak a saját szabad elhatározása. És amint azt Platón Államában elõírta: a stratéga geométer kell hogy legyen. Szabadságának azonban nagy ára van: a felelõsség. A választott szövegstratégiáért, az
írásos javak elidegenítéséért és elsajátításáért a felelõsség teljes egészében
õt, és csak õt terheli.
Nyilvánvalóan õ, a szubjektum az, aki a kiválasztási axiómát törvény
rangjára emelte. A szólás szabadságát hirdetõ törvény ez. Önmagának törvényt adva, annak engedelmeskedve nyilvánítja ki és hirdeti mindenki
elõtt a szubjektum saját szabadságát.

Talán nem haszontalan, ha felidézünk e helyütt két anekdotikus részletet.
Az egyik Ernst Zermelóval kapcsolatos. A harmincas években, a Freiburgi Egyetem professzoraként Zermelo volt az egyetlen német matematikus, aki nyilvánosan intézte szabad szavait annak az Egynek a
zsarnoksága ellen, aki legragyogóbb kollégáit elpusztította; Zermelo volt
az egyetlen a német matematikusok között, aki fáradhatatlan szenvedélyességgel mutatott rá arra az önkéntes rabszolgaságra, melynek oly nagy
lelkesedéssel adta át magát hazája népe. Állását és helyzetét önként áldozta fel azzal, hogy választott: hû maradt az emberi méltósághoz, hû maradt
magához a szabadsághoz, ami – talán anélkül, hogy tudatában lett volna –
axiómájának ihletõje volt.
A másik anekdota Walter Benjaminnal kapcsolatos. Hannah Arendt
meséli, és egyik barátomnak, Francesco Spagnolónak tartozom köszönettel, hogy felhívta rá a figyelmemet.
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Hannah Arendt Walter Benjamin címû esszéjében olvassuk, hogy amikor
barátja a harmincas években számûzetésbe került, hazáját nem veszítette el,
hiszen mindig is egyetlen hazája létezett: a könyvek. E hontalan csavargó
számára a párizsi Bibliothèque Nationale vált otthonná, az egyetlen állandó
lakhellyé. Benjamin, ez a megszállott könyvrajongó és könyvgyûjtõ, ha el is
vesztette saját könyvtárát, megmaradt annak, ami mindig is volt: szenvedélyének, az olvasás rabszolgájának, az idézetek anagnoszteszének – úr nélküli
«olvasó rabszolgának». Hannah Arendt ennek kapcsán megemlíti, hogy
Walter Benjamin „leghõbb vágya volt, hogy egy olyan könyvet hozzon létre,
amely kizárólag idézetekbõl áll.” Találtak is a Bibliothèque Nationale irattárában egy titokzatos, labirintusszerû idézetgyûjteményt, s nagyon valószínû,
hogy ez nem más, mint Walter Benjamin soha meg nem valósított tervének
elsõ töredéke. Amikor Benjamin a könyvek özönében alámerült idézeteit kutatta, éppen akkoriban hágott tetõpontjára a kiválasztási axióma körüli vita.
Bizonyosan állíthatjuk, hogy Benjamin mit sem tudott e heves vitáról,
mely a matematikusok táborát megosztotta és szembeállította, és hogy
még csak nem is hallott soha a kiválasztási axiómáról. Mégis, minden korszak egyidejû önmagával és kortársa önmagának. Ugyanaz a szabadságszellem ihlette Zermelót, amikor axiómáját kiválasztotta, mint ami
Benjamint hajtotta idézeteinek összeválogatására. Nem nehéz kiolvasnunk, hogy ugyancsak egy kiválasztási axióma áll Benjamin „leghõbb vágya”, ama terv mögött, mely, kitalálójával együtt, ugyanannak a
gyõzedelmes bestiának lett az áldozata. Benjamin világosan fölfogta saját kiválasztási axiómájának szabadságüzenetét, meglátta, hogy ez nem más,
mint az a „szabadság, hogy összeférhetetlennek tartott gondolatok és dolgok között összefüggést teremtsünk”.

A szöveg tartalma a kontextusból világlik ki. A kontextus forgatókönyve
egyetlen szerzõ önálló mûve: a Palimpszeszt szerzõjéé. És a kiválasztott
szerzõk az õ szcenáriumának és az õ parancsának engedelmeskedve idézik
és szólaltatják meg a saját szövegeikbõl kiválasztott töredékeket. Szavaik
invariánsak arra a tipográfiai transzlációra vonatkoztatva, amely elhangzásuk szülõföldjérõl egy új vonatkoztatási rendszerbe viszi át õket:
a Palimpszesztébe. A verbális transzformáció, a szövegnek az egyik vonatkoztatási rendszerbõl a másikba való átvitele csak a szavak értelmét, a bennük rejlõ tartalmat változtatja meg.
Minden transzláció, s fõként szavak geometriai transzlációja, egy sajátos
hermeneutikai munkát igényel. Az új interpretáció kettõs elidegenítési folyamat eredménye: elõször megfosztani a szöveget szülõhelyétõl, majd miután új
talajra került, egy idegen verbális vonatkoztatási rendszer sajátjává tenni.
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A szöveg új értelmét a Palimpszeszt síkjának belsõ topológiai struktúrája határozza meg. Az új tartalom, amelyet hordoz, annak az egyedi toposnak és situsnak a függvénye, amely új beágyazási terében definiálja
a helyét, és ez a verbális tér alkotja azt az önmagában zárt egészet, amely
itt mint Palimpszeszt összefüggõ kontextusa áll elõttünk.

Nem

florilégium, még kevésbé doxográfia vagy idézetek gyûjteménye,
a Palimpszeszt egy szövegkollázs, mely a szürrealista szövegkompozíció programja szerint készült és sajátosan szürrealista technikákhoz folyamodik.
Néhány töredékhez papírkollázs is kapcsolódik. Lévén éppen olyan
onirikus palimpszesztek, mint maga a szöveg, ezek a papírkollázsok nem
mások, mint a képek nyelvén megfogalmazott glosszái és kommentárjaia
a szövegnek: az érzéseknek azok az érzelmi lecsapódásai ezek, amit a kollázsok szerzõje és olvasója a szöveg Szavainak olvasásakor érez. Hiszen minden kollázs is idézetek összeillesztése: olyan képidézetek ezek, melyeket a
kollázs szerzõje saját olvasata és interpretációja szerint válogatott össze.
Ezeknek a Szavaknak a szürrealista stílusa megfelel a témájukban immanensen benne rejlõ szürrealizmusnak. Hiszen a téma, ami egyszerre
megihlette és megkövetelte saját szóbeli artikulációját, nem más, mint a
gondolkodásnak az a történelmi kibontakozása, amely a tizenkilencedik
század elején elvezetett ahhoz, amit nem-euklideszi forradalom kifejezéssel
szokás illetni; e forradalom által létrehozott nem-euklideszi geometria tagadhatatlanul olyan geometria, ami a valóság fölött és minden valóságon
túl van. Nem csak hiperciklusai és a paraciklusai, de a hétköznapi neveket
viselõ ártatlan és minden gyanú felett álló objektumai is, mint amilyen a
háromszög, a négyszög, a kör megannyi különc alakzat ebben az új térben,
melyeket hosszú ideig és nem minden alap nélkül, a geometriai ész múló
rémálma által szült szörnyetegeknek tartottak. E nemlétezõ tárgyak képei
már kivehetõk voltak egy még tisztán euklideszi kontextus belsejében,
alakzataik beborították az euklideszi sík egy részét, de a kép belsejében viszont azt lehetett olvasni, amit az ábra maga hallhatóan mond a szemlélõnek: ez nem egy nem-euklideszi háromszög.
És ez így ment két évezreden keresztül, a huszadik század elejéig, a
geométerek, a filozófusok és általában minden olyan ember egyhangú jóváhagyásával, akirõl feltételezhetõ volt, hogy józan ésszel van megáldva.
Igaz, a geométerek, s általában a matematikusok, szép számú egyéb
szörnyet is teremtettek még jóval a nem-euklideszi geometria megalapítása elõtt, alatt és azután is, de mindezeket minden különösebb ellenállás
nélkül azonnal el is fogadta a Tudósok Respublikája. Mindezek szörnyetegek voltan ugyan, de legalább hasznos szörnyek.
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A nem-euklideszi geometria rosszabb volt, mint szörnyû: haszontalan
volt. Nem csak az esetleges gyakorlati alkalmazás szempontjából volt az,
de teratológiája haszontalan volt még a matematika belsejében is. Semmire sem volt jó. Nem volt egyetlen olyan matematikai probléma sem, ha
mégoly elvont és körmönfont is lett légyen, melynek megoldása szükségessé tette volna, hogy a nem-euklideszi geometriára hivatkozzanak.
És mégis, nemcsak hogy elfogadták, de ami ennél sokkal jelentõsebb,
egy teljesen új korszakot nyitott az egyetemes tudományban, és a modern
matematika késõbbi felvirágzásának paradigmájává lett.
Ez különös.

Még különösebb azonban létrejöttének történelmi struktúrája. Mert ez
igencsak eltér azoktól a realista struktúráktól, melyek a természettudományok fejlõdését meghatározták, és szöges ellentéte az euklideszi útvonal vezéregyeneseinek. Az euklideszi geo-metria lassú és fokozatos
felépülésének forrása, mint azt a neve is jelzi, a föld talaja.
A gigász szó etimológiája ugyanebbe a földi családba tartozik, és Platón
jól ki tudta aknázni a szó mögött rejlõ mítoszt, hogy aztán, Államférfiában,
ebbõl fejtse ki a visszájára fordított társadalmi rend utópiáját, ahol minden
fonák módon, a mi mindennnapi éltünkkel ellentétesen történik. E társadalom polgárai, a gigászok, olyan lények, akik haláluk pillanatában kelnek ki
a föld méhébõl, s életüket egy extravagáns negatív idõ, egy fordított irányú
idõ egyik fix pontjában keresztre feszítve élik le, amely a jövõbõl a jelen,
a jelenbõl a múlt felé hordozza õket. E gigászi társadalom történelmi mozgását a folyamatos fiatalodás határozza meg. Ismeretes, hogy mennyire
vonzódik Platón a szójátékokhoz, sokszor a fantasztikus etimologizálásokhoz. A geometriai tudás gigászi jellegét – a Kratülosz szójátékainak mintájára – szintén megvilágíthatta volna Platón egy hasonló nyakatekert
játékkal, a gigász szóval. Ezúttal azonban a kifacsart etimologizálás nem
csábította, még csak meg se kísértette Platónt. Ellenkezõleg, degradálónak
és nevetségesnek, a geometria tudományához méltatlannak tartotta, hogy
a „termõföldek kimérését”, e földmûvelésre utaló elnevezést a Formák tiszta tudományára alkalmazzák. Alakzatait kiemelve a föld porából, önálló
Formáinak természetes helyét az alantas földi világ tisztátalanságaitól távol, egy bizonyos hiperuránban, az ég éteri tartományaiban találta meg.
Ám a platóni gondolatnak a végtelen terek örök csöndje felé való felemelkedése csak az elsõ kozmikus sebességet érte el. Az euklideszi alakzatok
tiszta formái mindig is föld körüli pályán keringtek, térbeli szerkezetüket
mindig is a föld erõvonalai szabták meg, és anamnetikus neve – dacára a
nemesi levélnek, amit a királyi ambíciók által fûtött Hercege a Filozófiá-
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nak adományozott neki – örökké õrizni fogja alacsony származásának
tisztátalan emlékét.
Ezzel szemben a nem-euklideszi eszme trónra lépése hirtelen és minden
látható átmenet nélkül zajlott le. Semmilyen lassú és fokozatos, nem-euklideszinek nevezhetõ tudás akkumulációja nem elõzte meg. Az esemény
teljesen váratlan volt. Hiszen a Tudósok Respublikája és vele az egész világ,
kétezer év óta ennek pontosan az ellenkezõjét várta: azt, hogy végre bizonyítást nyerjen minden olyan rendszer lehetetlensége, amely az euklideszivel ellentétes. Ám hogy bebizonyítsák e szörny lehetetlen voltát, ki
kellett fejteni, ki kellett teregetni tételeinek konkrét szövevényét. Ez nem
is volt több egy alárendelt technikai feladatnál, amit annak biztos tudásában hajtottak végre, hogy az így kifejtett tételek mind hamisak.
A nem-euklideszi tételek corpusa egy csapásra, egyetlen tiszta forrásból
tört elõ. Ez a forrás a Negáció – „a gondolat, a tiszta én rettenetes energiája” – mint Hegel mondta. A negációnak köszönhetõen érheti el a geometriai szellem a második kozmikus sebességet, amely a dialektika finom
szellemét mozgatja. És ugyanez a negáció az, amelyik egyben kezességet
vállal az általa alkotott ideális formák abszolút tisztaságáért. Igazi
partenogenezisz: csak a nem-euklideszi koncepció szeplõtelen.
A nem-euklideszi geometria elõtörténete a negáció baljós jele alatt fúrta útját a felszínre, saját idejének történelme felé.
A tagadásból születõ tételrendszer saját hamisságának tudatában fejlõdött ki. A tudás, amit a megismerés szubjektumának közvetít, egy negatív
episztemológia körébe tartozik.
E tételek bár a lehetõ leghamisabbak, mégis pontos leírását adják egy
Világnak, egy teljes, önmagába zárt, de nem létezõ univerzumnak. A nemeuklideszi geometria szövege ugyanazzal a lelkiismeretes és engesztelhetetlen pontossággal írja le e nem létezõ világ testét és geometriai alakját,
mint a Bovaryné szövege Emma Bovary testét és alakját. Geometria és Regény – az egyetlen biztos tudás. Ez a megállapítás nem annyira tartalmánál fogva visszatetszõ, mint inkább az által a tanúságtétel által, amit ama
provokatív állítás mellett tesz, melyet a nagy Parmenidész, a Parmenidész
keresésre nem szoruló szerzõjének kényszere alatt, jelentett ki saját ontológiájának tragédiájában; s ez a bon mot, ez a szellemes mondás nem is szolgált egyébre, mint hogy kifejezze Platónnak, a dramaturgnak, gonosz
gondolatait, olyan gondolatokat, amelyeket minden bizonnyal a korabeli
geometria vakmerõségeivel való szembesülés ihletett: az, amit nem létezõnek neveznek, az mindenek ellenére megismerhetõ.
Ám a nem-euklideszi világ nem csupán irreális, nem pusztán a létezéstõl van megfosztva. Nem. Ez egy igazi antivilág, mely a nemlét kategorikus modalitásával bír, egy rémséges szürreális világ, melyet egy borzalmas
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enantiomorfizmus strukturál, jóllehet továbbra is more geometrico, a szigorú logika immanens és szabatos törvényei szerint. Ontikus tárgyterülete
mindent felölel. Ez pedig azt jelenti: mindent, ami nincs, a specifikusan
geometriai nemlétet, annak teljes és oszthatatlan egységében.
Ennek az euklideszivel ellentétes világnak az ontikus státusa negatív ontológiát von maga után.
A lenni ige ragozása rendhagyó, szabálytalan szemantikai spektrumának összes jelentésében. A nem-euklideszi geometria kétezer éves vajúdása, teljesen hasonlóan Platón Parmenidészéhez, úgy tárul a szemünk elé,
mint egy színielõadás – theoréma, a szó minden kétértelmûségével: a geometriai teorémák követik a lét és a nemlét lassú és kéjes kínvallatásának forgatókönyvét, azt a forgatókönyvet, amit a Szofistában az Eleai Idegen
szerkesztett, azzal a szándékkal, hogy Parmenidésznek, mindnyájunk Atyjának parancsoló szavait: «soha ne rendelj létet a nem létezõhöz», rákényszerítse annak beismerésére – még ha ez egyenlõ is egy apagyilkossággal –,
hogy így vagy úgy, de a nem létezõ valamilyen módon létezik, és elvitathatatlan
természetes sajátossággal, önálló lényeggel rendelkezik.

Mi sem természetesebb tehát, ha a nem-euklideszi rendszer elismerése
mérhetetlen ellenállásba ütközött az episztémé világában, s legfõként a
geometriában, ebben a tudományban, amelyik par excellence az egy, az abszolút, a megingathatatlan igazságnak a tiszta és biztos, mintaszerû és
örökkévaló tudásrendszere.
E teorémák tartalmát ugyanolyan lehetetlen volt elfogadni, mint megindokolni a megfogalmazásukra és bizonyításukra kifejtett erõfeszítéseket, lehetetlen volt jelenlétüket bármilyen elméleti vagy gyakorlati érvvel
és érdekkel motiválni.
A visszautasítottság benne marad a tudatban a tiszta negativitás állapotában, és nem szûnik meg szakadatlanul magára vonni a figyelmet.
Mind nagyobb és nagyobb figyelmet kelt, mind erõteljesebb az érdeklõdés
iránta. Jelenléte ingerlõ. A tizenkilencedik század elejére már általános a
megrökönyödés, s valóságos rögeszme, mánia lesz belõle – de nincs mit
tenni: e nem-euklideszi világ minden bizonnyal lehetetlen, de éppoly lehetetlen megszabadulni tõle.
Még mielõtt átmenne a létbe, a nem-euklideszi Háromszög Szavakat sugalmazott – varázsszavakat, melyek trónra kerülését hivatottak megakadályozni. Mint Paul Valéry más összefüggésben megjegyezte: Létet jött
kérni, és visszautasíttatott.
De a nem-euklideszi szöveg kitartott: mint ajánlat, kereslet nélkül,
mint válasz, amelyet semmilyen kérdés nem elõzött meg.
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A gondolkodás világában való makacs jelenléte miatt mindazok tudatában, akik az ügyben érdekeltek voltak, úrrá lett egy balszerencsés geometriai végzet elkerülhetetlen érzése. Mint a nevezetes komédiából, Il dramma
del’essere in cerca d’autore ismert híres hat személy, úgy volt jelen a színen a
nem-euklideszi geometria is nella quella situazione «impossibile» – az eredendõ
visszautasítottság bizarr és balszerencsés létállapotában. Létet kért magának,
olyan létet, amit egyedül egy olyan szerzõ volt képes számára megadni, aki
a nem-euklideszit geometriai létként gondolja: gondolsz engem, tehát vagyok.
Szörnyeket fabrikálni, csak azért, hogy megdöntessenek? – Leibniz kihívó
kérdése találó és kapóra jön, ha az egész nem-euklideszi elõtörténetet abban az ontológiai perspektívában akarjuk elhelyezni, ami a sajátja. Miután
már egyszer falra festetett, az ördög – a nem-euklideszi monstrum konokul visszautasította, hogy lelépjen a színrõl. S mivel lehetetlenség volt szabadulni tõle, varázs útján történt megidézése egyaránt tûnt emberi
hibának, errare humanum, és ördögi bûnnek, perseverare diabolicum.
Hiszen ellentétben tételhálózatának konstrukciójával, destrukciója
már egyáltalán nem volt egy egyszerû alárendelt technikai feladat, hanem
inkább egy valódi „mission impossible”. Nem csupán szétzúzni bizonyult
lehetetlennek, hanem, mi ennél több, a nem-euklideszi szörny varázsa elcsábítani látszott a legkiválóbb szellemek némelyikét is, azok közül, akik
nyilvánosan elítélték és minduntalan ismételték visszavonhatatlan vesztének ünnepélyes ígéretét.
Még mielõtt világra jött volna, a nem-euklideszi világ önmaga boldogtalan tudatának negatív fenomenológiai állapotában volt jelen a szellem szférájában. Gyászjelentése születési bizonyítványának bizonyult.
Nyilvánvaló, hogy amit a szakirodalom a nem-euklideszi geometria születésének nevez, az egy negatív maieutika mûvészetét követelte meg. Hogy
megadhassuk neki a lét ontikus predikátumát, egy új tagadáshoz kellett
folyamodni, nemlétét kellett tagadni. A nem-euklideszi világ nem a semmibõl lépett elõ. A nemlét megelõzi a létet: a nem-euklideszi világ saját
nemlétének állapotából emelkedett fel az aktuális lét állapotába. Kétség
kívül a teremtés aktusa ez, de egy olyan teremtésé, melynél az Ige, ami
kezdetben vala, így hangzik: Nem! Ne legyen! És lõn.
A skót nemesség heraldikus szörnyei leszálltak a címerekrõl és megjelentek az állatkertben.

Mindez azonban csak a nem-euklideszi eszme történetére és ontológiájára vonatkozik. Ennek a geometriai komédiának – isteni vagy ördögi-e, egyre megy – a negatív dialektikája is csak azt adhatja, amije van. De még
akkor is, ha õ a geometriai világ legszemrevalóbb leányzója, extravagáns

18

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

egyedisége túl gyenge érv ahhoz, hogy indokolni és igazolni tudja azt a hatalmas csáberõt, amelynek, az antikvitás óta, nem tudtak ellenállni a legjobb geometriai és filozófuselmék, a legérzékenyebb költõk, festõk és
mûvészek. A nem-euklideszi hitvita szakadatlan folyama, szívóssága, egyre szenvedélyesebb, sõt, olykor igen heves hangneme sejtetni engedi annak
a valóságos beágyazási térnek a kontúrjait, amelybe alá van merítve a geometriai praxis szûkebb környezete.
Ez, egy par excellence politikai tér, a conditio humana tere. A teológiai és
metafizikai értekezések évszázados, sztereotip példája, ez a színtelen és
unalmas Háromszög a politikum titkos dimenzióit rejti magában. A geometria égi szféráinak felforgatása a szó szoros értelmében forradalmat igényelt.
A nem-euklideszi geometria története politikai történet.
A geometria további kibontakozásának szürreális és szürrealista cselekményei egy mindenképpen reális, lényegi és sorsdöntõ történelmi jelenség
metasztázisáról tanúskodnak: egy bonyolult és gyötrelmekkel teli folyamatról, mely a történelem sötét földalatti folyosóin kanyarog, és arról a lassú és
keserves munkáról, aminek a szellem egésze elkötelezte magát, hogy végre
felemelkedjen a napvilágra, és tudatára ébredjen saját szabadságának.
A nem-euklideszi geometriának ez a rejtett telosza szabta és strukturálta a szabadság tudatának diakrón trajektóriáját a geometria történetének
eseményterében.

A nem-euklideszi geometria történelmi forrása nem az egyiptomi mérnökök földmérési munkáiban keresendõ, nem is egy égi Nílus deltájában végzett triangulációkban vagy valamilyenfajta specifikusan geometriai
problémában. Ez a forrás abban a kontextuális térben lelhetõ fel, mely
Arisztotelész Etikáiban az emberi szabadságnak van szentelve: az euklideszi és a nem-euklideszi háromszög közti szabad választás (egy olyan választási aktus, amely egyben a praxis abszolút arkhéja) az egyedüli példa,
amit Arisztotelész abból a célból idéz és elemez, hogy megvilágítsa a szabadság állapotát, amely az ember szinguláris pozícióját jellemzi a természeti lények világában. A Háromszög egy-hármasságú alakzata (a Fb<JDg4H,
Platón Timaioszában található szép megfogalmazás szerint azt az Egyet jelöli, amit a három szögének egy laposszögben való egyesítése alkot). Arisztotelész Etikájában annak az égõ csipkebokornak a geometriai helye – a
maqom –, amibõl a geometrizáló Isten kinyilatkoztatta a geométerek elõtt
saját szabadságát. Egy egyedülálló esemény: elsõ ízben a geometria történetében Arisztotelész etikai könyveiben indul meg a geometria felemelkedése a szabadság horizontjai felé – és ez a szabadság egyben eljövendõ
gyõzelmeinek zodiákus jele.
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A geometria isteni szubjektumának abszolút szabadságáról folyó szenvedélyes teológiai vita A tiszta ész kritikájában a geometriai nyelv
szekuláris terminusaiban fogalmazódik meg. A tizenkilencedik században
a brit szigeteken a liberálisok és konzervatívok közt zajló politikai vita a
két geometria ellentétére fokalizálódik, habár a vitafelek semmit nem hallottak arról, hogy egy ilyen geometria már világra jött – egy másik világban nyilvánvalóan, a Continent száraz túlvilágának a talaján. A modern
mûvészek a huszadik század elején a nem-euklideszi geometriákban hathatós érvet találnak meglelt szabadságuk védelmezéséhez. A nemzeti-szocialisták és a sztálinisták e vitában való megkésett és gyilkos részvétele
legalábbis arról árulkodik, hogy mennyire érzékeny volt mindkettõ a nemeuklideszi geometria szabadságüzenetére.

Valóban, a nem-euklideszi geometria felépítésével a geometriai szellem
bebizonyította, hogy szerves része az egyetlen és önmagával azonos Szellemnek, és mint ilyen, részt vállal abból az erõfeszítésbõl, hogy tudatára ébredjen úgy a saját, mint a politikai gondolkodás, az erkölcsi reflexió,
a filozófiai spekuláció vagy akár a mûvészi szenzibilitás és a vallásos elmélkedés szabadságának.
Megfordítva, a nem-euklideszi forradalom – a matematika közegén belül – ennek az egyetlen és univerzális Szellemnek a mûve, mely azzal van
elfoglalva, hogy oszthatatlan szabadságának öntudatára ébredjen, átdolgozván magát a res gestae, a Szellem geometriai hüposztáziszának kanyargós tekervényein. És semmilyen gyakorlati vagy tudományos érv sem
képes arra, hogy a geometriai szellemnek ezt a lépését igazolja, hacsak szabadságának teljességgel ésszerûtlen érve nem.
Ez annak a tudatnak a jelenvalósága, hogy a Szellem egyedül rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy tagadjon egy egész világot, a fennálló euklideszi világot, és pusztán a tagadás útján egy új, más világot teremtsen,
sõt, mi több, hogy egyszerre elfogadja mindkettõt, mint két ellentétes,
de autonóm léttartományt, hogy egyszerre nyilatkoztassa ki az euklideszi és a nem-euklideszi axióma igazságát. Egyszóval azt, hogy a két egymással ellentétes geometria egyenlõ jogokkal rendelkezik a létezésre és
az igazságra.
A tagadás ahelyett, hogy romboló lenne, hatalmas teremtõ erõnek bizonyul. Az „Isten halott” kiáltása nem vonatkozik a geometrizáló istenségre. A nihilizmus soha semmilyen visszhangra nem talált a geometria
egyébként nyílt tereiben. A nem-euklideszi geometria a szabadság mûve
volt, s a szabadság kizár minden nihilizmust, amint ellentétes minden relativizmussal is.
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A nem-euklideszi trajektória diakrón útja közelebbrõl nézve cikk-cakkossá válik, s egyre jobban hasonlít egy kiszámíthatatlan fraktálhoz. A
nem-euklideszi geometria történelmi útja kalandos szabálytalanságok és
lokális diszkontinuitások halmaza, ám haladása egészében véve mégsem a
gondolat szeszélyes játékának eredménye. De egészében véve a nem-euklideszi vállalkozás nem tulajdonítható a szubjektív önkény kalandozásainak, hanem ellenkezõleg, kibontakozását a szellem bizonyos objektív és
immanens szükségszerûsége kísérte és irányította.
Valójában az önkény mûvei tiszavirág-életûek és reverzibilisek. Ellenkezõleg: a szabadsághoz bizonyos szükségszerûség társul. A szabadság mûvei irreverzibilisek. A nem-euklideszi geometria pedig igaz, ugyanolyan
igaz, mint ahogyan a vele ellentétes euklideszi geometria is vele egyidejûleg igaz. És a világ, amelyet a nem-euklideszi szöveg leír, valóságos világ,
magának a lehetetlennek a megvalósítása. Kétségtelenül: a lehetetlen világok legjobbika. Ám ami még fontosabb, a létezésbe való átmenete egyszerre bizonyult visszafordíthatatlan és szükségszerû eseménynek. Nélküle
bajosan lenne fölfogható az a fejlõdés, amit „modern matematikának” neveznek.
Következésképpen: az igazság nem a szabadság határa, hanem ellenkezõleg, a szabadság a kezdet, a szabadság az a forrás, amelybõl az igazság
fakad. És a szólás szabadsága serkentette életre a nem-euklideszi Szavak
szövegét is, még mielõtt a nem-euklideszi Háromszög elérhette volna a létet. Partenogenezise az ige vajúdó munkájának a terméke volt: a „háromszög”
szava a háromszög geometriai tárgyában öltött testet: Ez egy nem-euklideszi
háromszög.
Ennélfogva a nem-euklideszi geometria egy geometria more ethico constructa, és az üzenete, amit meg kellene értenünk, ez: a szabadság etikai
igazsága fölötte áll a tudományos racionalitásnak, a Logos fölött az Ethos
uralkodik.
Nekem úgy tûnik, hogy Platón – az egyébként eléggé zavaros beszámolók szerint – pontosan ezt a tézist védelmezte késõi reflexióiban a Jóról. És
egyedül csak ez – a nem-euklideszi gondolat kibontakozásában immanensen jelenlévõ politikai dimenzió – igazolhatja nem csupán a filozófusok,
teológusok, politikusok, mûvészek részvételét az évszázados vitában, de
mindenekelõtt és legfõképpen a nem-euklideszi kontroverzia drámai és
szenvedélyes stílusát.
A jelen Palimpszeszt azt a célt tûzi maga elé, hogy új bepillantást adjon
a múltról, és meggyõzze az olvasót, hogy ez a háromszög körüli szakadatlan perlekedés egyáltalán nem egy szeszélyes és akadémikus Hiúságok vásáráról szól, hanem ellenkezõleg, a Szellem egy nagy eseményérõl – hogy Paul
Valéry szép és gazdag kifejezésével éljünk –, egy olyan Eseményrõl, amely
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azt bizonyítja, hogy a Szellem két nagy vonulatának, a filozófiai spekulációnak és a geometriai kutatásnak, találkoznia kell, és hogy valójában soha
nem is voltak elválasztva egymástól.

A nem-euklideszi Palimpszeszt szövete elsõ látásra azt a benyomást kelti,
mintha egy geometriából és teológiából, metafizikából és morálból összetoldozott tarka-barka szõttes, a költészet és a politika elegye lenne. Ennek
pontosan az ellenkezõje igaz: a szöveg sokszínûsége a Szellem minden
megnyilvánulásában – legyen az világi vagy egyházi – jelenlévõ egységérõl
és fõként univerzalitásáról tanúskodik. A tudósok sokfélék és különbözõk.
A tudás egy. Ezt egy germanista barátom mondotta nekem a minap,
Philippe Séguin, Nancybõl, egy figyelemre méltó könyv kapcsán, amely az
irodalom és a matematika közti mélyben meghúzódó interferenciákról
szól, és melynek õ maga a szerzõje.
Mathesis és poiesis az egységes Szellem belsejében talál rá szülõföldjére
és közös gyökerére. És ha minden poiesis a nem-létbõl a létbe való átmenet –
ahogyan azt Platón Lakomájában Diotima tudtunkra adja –, úgy a nemeuklideszi gondolkodás magna instauratiójában közvetlen tanúi lehetünk
annak, ahogy a lehetetlen explicit módon átcsap az aktuális valóságba.
A Szellem, ez az ismeretlen dimenziószámú politop, nem maradhat
fönn geometriai dimenziójának lapja nélkül, de a geometria sem válhatna
azzá, ami, ha nem lenne konstitutív része a szellem Egészének. A nemeuklideszi vita egy és oszthatatlan egész: a Szellem önmagával folytatott
beszélgetése. Geometriai hüposztaziszának közvetítésével, maga a Szellem
faggatja önmagát, maga a Szellem kételkedik önmagában, a Szellem mond
ellent önmagának. A nem-euklideszi kontroverzia csak egyike annak az állandó csatának a fontos ütközetei közül, amit a Szellem azért folytat önmaga ellen, hogy tudatára ébredjen saját lényegének. Az ellenségeskedés, a
gyûlölet egyesít – mondta Empedoklész, Arisztotelész tanúsága szerint. A
Szellemet az ellenségeskedés legszorosabb szála fûzi önmagához, az ön-tagadás kioldozhatatlan és elszakíthatatlan köteléke.
Nem más ez, mint a lélek önmagával folytatott szakadatlan párbeszéde, amelyrõl Platón a Theaitétoszban és a Szofistában beszél, vagyis egy dialógus, amit egy körmönfont dialektikus polifónia pontjai és ellenpontjai
tagolnak, és melynek a két résztvevõje ugyanannak az egy és oszthatatlannak a két egyidejû hüposztázisza, az egyik ontikus és tárgyi, a másik
kognitív és alanyi. Ebben az oratio continuában a lélek azon törekvése,
„hogy önmagát önmagán keresztül ismerje meg” a szellem maieutikus tevékenységében nyilvánul meg, abban, hogy az anamnézisbõl világra hozza önmagát: a Szellem visszaemlékezik a prenatális tartalmakra, melyeket
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magában hordoz, de amelyek eredetileg, rejtve, egy eredendõ feledve-létel
ontikus státusában vannak jelen belsejében. És a Szellem ebbõl a küzdelembõl gyõztesként és legyõzöttként kerül ki; kudarca gyõzelmének forradalmi trófeájává válik.
Platón egyébként egyike e küzdelem elsõ résztvevõinek. A Kratülosz
egyik fontos szöveghelye – amelyet Vittorio Höslének sikerült az Akadémia geometriai koordináta-rendszerére vonatkoztatva megfejteni és interpretálni – egy olyan Platón képét tárja elénk, aki semmilyen más
eszközt nem talál e nyíltan eretnek geometria visszautasítására, mint a gonosz Demiurgosz teológiai ízû érvét, mely érv másfelõl a metafizikai és erkölcsi spekuláció történetében a késõbbiekben nagy karriert fog befutni. És
nehezen lehet ignorálni azt a sejtést is, amelyet a kripto-keresztény
vizionárius, Simone Weil – kinek a matematikai gondolkodáshoz fûzõdõ
veszedelmes viszonyait aligha lehet alábecsülni – fogalmazott meg a maga
idejében, nevezetesen, hogy Platónnál találkozunk elsõ ízben a nem-euklideszi esemény elõresejtésével.

A disputa küzdõfelei nem mások, mint egy rejtõzködõ Demiurgosznak
pillanatszerû földi megtestesülései marionett bábuk formájában: hat –
vagy akár valamivel több – szereplõ, akik egy rejtõzködõ szerzõt keresnek,
és vagy megtalálnak, vagy nem. De nem vagyunk-e mindannyian csupán marionett bábuk valamilyenfajta játszadozó isten kezében – amint arra Platón
több ízben is célzott Törvényeiben?
Sokan vannak. Tarka, õrülten kavargó tömeg, a történelem jól ismert,
kiemelkedõ alakjai, akik egy felbecsülhetetlen számú ismeretlen tömegében vegyülnek el.
Mindenki ismeri az olyan tündöklõ csillagok neveit, mint Arisztotelész és Platón, Szent Tamás és Descartes, Pascal, Goethe vagy Leonardo,
Dante vagy Kant, Lewis Caroll vagy Dosztojevszkij. És ha nem is mindenki, de legalábbis minden matematikus ismeri Legendre és Gauss,
Beltrami és Poincaré, Peano és Weierstrass, Félix Klein, Émile Borel és
Leopold Kronecker, Brouwer és Cantor, vagy Felix Hausdorff és Saunders
Mac Lane, esetleg Charles Lutwidge Dodgson nevét. Aki valamelyest tájékozott az irodalom és a kortárs mûvészet történetében, az már találkozott Novalis és Paul Bourget, Robert Musil, Raymond Queneau vagy
Ingeborg Bachmann, vagy Lewis Carroll nevével. Hasonlóan, Philón és
Bertrand Russell, Nicolaus Cusanus és Wittgenstein vagy akár Benedetto
Croce és Pierre Duhem, Vico, Locke és Malebranche neve, de Petrus
Damianusé és Johannes Scotus Erigénáé, esetleg Franz Rosenzweigé és
Charles de Bovelles-é is ismerõs azoknak, akik a filozófiai mûvek iránt
érdeklõdnek.
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De ki ez a meghökkentõ, ez a hihetetlen Robert Greene, a hajdani
Master of Clare Hall Cambridge Egyetemében? Kevesen tudják. S ki rejtõzik az igen szarkasztikus Gentleman of the University of Gratz írói álnév mögött, ki az a rejtélyes Hyperaspistes, aki, „kivont karddal és nyílt
sisakrostéllyal”, párbajra kelt Descartes-tal? Senki sem tudja már. És ki az
a harcias és heves Matthew Ryan? Csak annyit tudunk róla, hogy egykor
a Washington D. C. Honvédelmi Minisztériumának tisztviselõje volt, semmi többet. Száz éve még nyílt titok volt az Egyesült Királyság polgárai
elõtt, hogy Sir James Fitzjames Stephen rejtõzik a szerény ügyvédbojtár, a
Barrister írói álnév mögött, ma már azonban csak a modern angol regény
egy-két szakértõje tudja, hogy Sir James volt egyben Virginia Woolf nagyapja is, egyike a brit szigetek leghíresebb jogászainak, tagja a kormánynak,
és társszerzõje az indiai alkotmánynak.
De ki volt Charles Renouvier és Dr. Eugen Dühring? Ez utóbbi hús-vér
ember volt-e, vagy csupán Engels Frigyes agyszüleménye, aki nélküle sohasem írhatta volna meg az Anti-Dühring címen híressé vált opuszát? Nos,
mindkettõ a tizenkilencedik század legismertebb és legbefolyásosabb szellemi tekintélyei közé tartozott, az egyik Franciaországban, a másik Németországban, mindkettõ vaskos Összes mûvek szerzõje volt, mára azonban
nevük teljesen feledésbe merült és elnyelte õket a névtelenek szürke tömege. Sic transit gloria…
A Palimpszeszt szümpóziuma több mint hétszáz résztvevõjének többsége azonban sohasem vesztette el dicsõségét, hisz nekik sohasem volt részük földi dicsõségben, és igen valószínûnek tûnik, hogy az égi dicsõség
privilégiumát sem nyerik el soha. Hófehérke geometriai kertjének törpéi
ezek – életrajzuk gyakran egyetlen, alig ismert publikációra korlátozódik.
Elenyészõ, s mégsem mellõzhetõ mennyiség, hiszen e dicstelen szerzõsereg, e szerény vagy elbizakodott kisemberekbõl álló tarka gyülekezet játszsza a kórus szerepét a Háromszög abszurd drámájában. A számos
matematikai vita közül, a nem-euklideszi kontroverzia egyedül áll abban,
hogy kivonult az utcára. És a jelentéktelenek szolgáltatják a disputa univerzális jelentõségének a legfõbb bizonyítékát.
De végtére is, az anekdota, az életrajzi részlet – bármily szórakoztató
és érdekes is – csupán járulékos dolog, mely inkább elhomályosítja a látképet, anélkül hogy képes lenne a legcsekélyebb érvet is szolgáltatni, mely alkalmas lenne a történelem kusza tényei, a res gestae mögött meghúzódó
rejtett indokok és motivációk feltárására. „Az író semmi, a szöveg minden”
– Flaubert szárnyaló szava lebeg a szöveggel beborított palimpszeszt síkja
fölött is. Hogy e szöveg fragmentumainak van-e szerzõje vagy nincs – itt
lent, ebben a földi, avagy valamilyen más, földöntúli világban, esetleg sehol –, az közömbös, hiszen székhelyüknek mindenképpen azon az auto-
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nóm és önmagában zárt léttartományon túl kell feküdnie, amit a Palimpszeszt képvisel. A szubsztancia, amely kitölti terét, az a szöveg, és semmi
más, csak a szöveg rendelkezik benne valóságos léttel. És a diskurzus univerzumának verbális belsejében egyes-egyedül a szó szól, a beszéd beszél,
maguk a szövegek vitatkoznak egymással, szólás szólást keresztez, szó játszik szóval. És ha az olvasó a Palimpszeszt második részében ott találja az
én nevemet is, semmiképp sem arról van szó, hogy az író-szubjektum belépne saját szövegébe, hanem egy publikált könyvbõl vagy nyilvános vitából vett idézetrõl.

A vita résztvevõi – a Palimpszesztben fellépõ dramatis personae – különbözõ,
de sohasem közömbös személyek, akik a maguk polarizált sokaságában a
hely, az idõ, a cselekmény egysége szigorú törvényeinek engedelmeskednek.
Hic et nunc: hasonlóképpen, mint a csillagok és a galaxisok, melyek oly
távol vannak tõlünk térben és idõben, de mégis egy idõben vannak jelen,
amikor az égbolt palimpszesztjén a szemlélõ tekintete reájuk irányul. A
könyvtárak mélyén rejtõzködõ Szavak mostantól maguk is láthatóvá válnak a Palimpszeszt lapjának felszínén: epifániáján távoli és egymástól eltérõ
múltak kapnak helyet, egyetlen álló és oszthatatlan örök jelen szimultaneitásában. „A beszéd praxis” tanítja Platón Euthüdémoszában, s ezt a geometriai-politikai drámát közvetítõ beszélgetés szigorúan tiszteletben tartja
mind a cselekmény, mind az idõ és a hely egységét.
Az érvek egymásra következése úgy tûnik, semmilyen rendnek, semmilyen harmóniának nem engedelmeskedik – legyen az elõre megállapított
vagy sem. Mindenki mindenkinek ellentmond, s a felületes nézõnek könynyen az a benyomása támadhat, mintha különféle, folyamatosan egymásnak ütközõ gondolatmolekulák anarchikus Brown-féle mozgását
szemlélné, s könnyen elfoghatja a szédület a levegõben repkedõ szavaktól,
melyeket egy-egy felvillanó vagy éppenséggel vakmerõ ihlet fúj ide-oda. Az
oratio continua, a diskurzus egy hullámzó retorika bizonytalan lüktetései
szerint terjed, a helyzet kénye-kedve szerint csapong, s az ugyanolyan céltalan, mint a nagyhanggal elõadott akadékoskodások meggyõzési taktikája.
Ám épp az ellentmondás, a kölcsönös torzsalkodás fonala biztosítja a
verbális cselekmény egységét. Ahogyan Empedoklész szerint a Mindenség,
maga a világ, úgy maga a nem-euklideszi geometria is a diszkordia szülötte.

A nem-euklideszi geometria történetét bemutató – egyébiránt igen szép
számú – szakkönyvek nem vetnek számot az eseménynek ezzel a szenvedélyes etikai-politikai dimenziójával. Kizárólag a technikai tényekre össz-
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pontosítanak, és e választás eredményeként nem is kockáztatnak semmi
egyebet, mint hogy maga a lényeg sikkad el. Igaz, hogy az erudíció konvencionálisan elfogadott szabályai nehezen engedik meg, hogy máshogyan
kezeljük a történelem szövegét. A dolgok ismeretében beszélek. A Das
Parallelenproblem im Corpus Aristotelicum címen, 1967-ben a Springer kiadónál Heidelbergben napvilágot látott terjedelmes dolgozatomtól legújabb
könyvemig, Aristotele e i fondamenti assiomatici della geometria. Prologomeni
alla comprensione dei frammenti non euclidei nel ’Corpus aristotelicum’, mely
Giovanni Reale elõszavával Milánóban, a Vita e Pensiero kiadónál jelent
meg, az olvasó elé tártam azt a tudományos elemzést, amely a klasszikus
erudíció szabályainak megfelelõen csupán annak a néhány nem-euklideszi
passzusnak az interpretálására vállalkozik, amit az arisztotelészi corpus bebalzsamozott lapjain leltem fel. Idõközben közreadtam egy másik, igencsak terjedelmes munkákból álló sorozatot, melyeknél az a szándék
vezérelt, hogy a szakközönségnek néhány más szövegtöredék elemzését
nyújtsam, melyek – a Palimpszeszt szövegkörnyezetében – csupán néhány
négyzetcentiméternyi helyet foglalnak el. Az egész vita anyagát ebben a
stílusban közölni õrültség volna: ez három-négy, egyenként több száz oldalas kötetre rúgna, amit senkinek se lenne türelme végigolvasni, még a téma szakavatottjainak sem.
De a téma fontossága – legalábbis abban a szemléletben, amelyben magam szeretném látni a dolgokat – jócskán túllépi a szakkutatás körét. És
hogy egy olyan közönséghez találjam meg az utat, amelyik általános érdeklõdést táplál a gondolatok – filozófiai, vallási, politikai, tudományos
gondolatok – fejlõdése iránt, úgy látom, hogy a palimpszeszt stílusa az,
amelyik leginkább megfelel az eredeti szövegek kezelésének.

Adjuk tehát át a szót azoknak, akik maguk is résztvevõi a szellem eme önmagával folytatott harcának, fejtsék ki személyesen nézõpontjukat, védjék meg õk maguk rafinált vagy szofisztikus téziseiket, hozakodjanak elõ
maguk fondorlatos ellenvetéseikkel, válaszoljanak ellenfeleiknek olyan gúnyosan, ahogyan csak akarnak, felcsapott sisakrostéllyal, lõjenek csak perfid megjegyzéseik mérgezett nyilacskáival a vita kellõs közepébe.
Közvetlen adás, live. A szöveg expozíciója az intellektuelek közötti vita
szabályait követi – és olykor áthágja, ez is része a szabályoknak – egy
olyan vitáét, amelynek minden résztvevõje egyetlen teremben gyûlt össze,
támad, védekezik és visszavág szabadon és egyenlõ jogok birtokában, a
maga és az ellenfél hitére, társadalmi helyzetére és születési dátumára való tekintet nélkül. Dialektikájuk dramaturgiája csupán a munkában lévõ
gondolkodás immanens dramatizmusának a kifejezése. A választott sti-
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lisztikai eszköz a Talleyrand által oly kedvelt szövegstratégiát követi: ahelyett, hogy súlyosan beszélnénk könnyelmû dolgokról, beszéljünk könnyedén súlyos dolgokról. Az eredmény: altató vaskos kötetek helyett körülbelül
négyszáz oldal az egész.
Mûvészi módszer egy elvont és tudományos eszme érvényesítése érdekében?
Miért ne?
Princeton N. J., 1981 – Paris-Montmartre, 1998
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elsõ rész
Hol van a Repülõ Szarvas,
amelynek árnyéka itt?
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

1

GUILLAUME APOLLINAIRE: Imádom gyapjadat, amely / Tökéllyes három / Szöge
az Istenségnek.
PLATÓN:

Isteni az a háromszög, miként azt a püthagoreus Timaiosz tanítja, melynek átfogója az alap kétszerese, magassága pedig – amely szóval ki
nem mondható és irracionális, akár egy kiszámíthatatlan tirannus – mégis kifejezhetõ és kiszámolható hatalommal rendelkezik.

ALEXANDRIAI PHILÓN:

Isteni az a derékszögû háromszög, melynek átfogóját
az ötös szám fejezi ki, hiszen oldalainak összege a szent hebdomád, a hetes, mely az isteni bölcsesség és hatalom mértéke.
ARISZTOTELÉSZ:

Isteninek nevezik a háromszög princípiumát, hiszen ez a
geometriai princípium olyan teljhatalmú princeps hírében áll, aki istenként
uralkodik. Valóban isteni a háromszög esszenciája, s ez pedig a szögeinek
összege. De a háromszögség esszenciája lehet egyenlõ két derékszöggel,
avagy nem egyenlõ.
BOLYAI JÁNOS:

A dolgok természetébõl adódóan semmilyen logikai okoskodás nem képes ennek az alternatívának az eldöntésére, és az angyalok számára is mindörökre eldöntetlen marad, hogy a háromszög szögeinek
összege egyenlõ-e vagy sem két derékszöggel. Sõt, maga az Isten sem képes itt semmit se bizonyítani, és arra nézve a valót csak közvetlenül, vagyis
axiómailag tudja és tudhatja.

A

RISZTOTELÉSZ: De az ember szabad. Szabadsága abban áll, hogy választhat a jó és a rossz között, ha semmi külsõ kényszernek nincsen alávetve.
Elkötelezheti tehát magát az egyik háromszög mellett, mint a jó mellett,
és elutasíthatja a másikat, mint a gonoszt. Az ember mindig valamilyen
végsõ célra való tekintettel határozza el magát, és a cél szükségszerûen
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meghatározza a kiindulópontot. Ez a kezdet, ez az abszolút kiindulópont
mintegy a geometriai gondolkodás arkhéja. Ha az arkhé az, aminek tudjuk,
a háromszög szögeinek összege szükségszerûen két derékszöggel lesz
egyenlõ. Viszont ha a háromszög szögeinek összege nem egyenlõ két derékszöggel, az arkhé sem lesz többé ugyanaz.
SIR THOMAS HEATH:

Mi ez? Arisztotelész talán próféta lett volna? Talán kiagyalhatott volna egy olyan geometriát, amely más alapelveken nyugodna,
mint Eukleidészé, egy olyan geometriát, mint például a Riemanné? Ez teljességgel lehetetlen!
GEORGE BERKELEY:

lativa.

Subvertitur geometria attributum, non practica sed specu-

1

SZENT NAGY ALBERT: Lehetséges, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ. De ugyanúgy lehetséges az is, hogy ez az összeg nem
egyenlõ két derékszöggel. Az egyenes vonalú háromszögnek például olyan
szögei vannak, melyek összege egyenlõ két derékszöggel. A nem egyenes
vonalú háromszögnek viszont nem kell feltétlenül ugyanezzel a tulajdonsággal rendelkeznie. Item, igaz az, hogy a négyzet átlója összemérhetõ
vagy akár egyenlõ az oldalával – a lehetõségek tartományában.
JOHANNES DUNS SCOTUS: De ha szögei nem tesznek ki két derékszöget in
actu, akkor éppen ez az egyenlõtlenség lesz az a sajátosság, amely a háromszöget megilleti.
PETRUS RAMUS:

A háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõsége
a háromszögnek nem specifikus sajátossága. Mi több, a szférikus geometriában ez az állítás teljesen hamis, miután a gömbháromszögek szögeinek
összege mindig több két derékszögnél.
IOANNES BROSCIUS:

Adj nekem, ha tudsz, kedves Ramus, oly derékszögû háromszöget, melyben a szögek összege eltér két derékszögtõl, és a szememben te leszel Apolló, a nagy isten!

ARISZTOTELÉSZ: Az a háromszög, amelyben a szögek összege különbözik
két derékszögtõl, lényegébõl adódóan természetellenes. A tudás, amit
nyújt nem-geometriai tudás, vagy inkább a szó szoros értelmében vett
konkrét geometriai nem tudás. A princípiuma ugyanis romlott és geometricitása degenerált. Ez egy gonosz geometria.
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LEIBNIZ:

A legfõbb Ész – a maga végtelen jóságában – az, ami arra bírja Istent, hogy eltûrje a gonoszt. Ezek a szörnyetegek…

PAUL VALÉRY:

A csönd és a józanság e szörnyetegei, végtelen nyugalmukban,
végtelen éberségükben, úgy tûnnek, mintha valami immanenciával vagy
valami közvetlen hajlékonysággal rendelkeznének, mint maga az Értelem…

LEIBNIZ:

…ezek a szörnyetegek magukban a szabályokban rejlenek, így
hasznosak és megfelelnek az Õ akaratának. Azért lettek megalkotva, hogy
megcáfoltassanak. Így a matematika látszólagos szabálytalanságai egyetlen nagy rendbe torkollanak.

PANGLOSS MESTER:

…az univerzális diszharmónia törvénye által elõre meg-

szabva.

KNIDOSZI EUDOXOSZ: A rossz nem más, mint a gyötrelem. A jó – a gyönyör.
HENRI POINCARÉ: Munkájában a geométer ugyanolyan nagy és ugyanolyan
természetû gyönyörre lel, mint a mûvész.
ARISZTOTELÉSZ:

Nemcsak az illatszerek fabrikációja, de a tudományos ismeretszerzés is lehet gyönyörûség forrása. Eszerint létezik egy matematikai
hedonizmus is. Hiszen a gyönyör keresése teszi a geometriát kívánatossá és
a geométerek között a legkiválóbbak, azok, akik a geometriával a benne
lelt gyönyör kedvéért foglalkoznak.
KNIDOSZI EUDOXOSZ: A geometria területén egyedül a dolgok saját természetének és az igazságnak megfelelõ szemlélõdés az, ami gyönyört ébreszt
a szemlélõben.
ARISZTOTELÉSZ:

Hisz a filozófia az, amelyik a legtisztább és a legmaradandóbb gyönyört kelt bennünk, egy olyan gyönyört, amelyrõl azt mondhatjuk, hogy csodálatos.
KNIDOSZI EUDOXOSZ: Idézzük fel az olimpiai játékokon tegnap elnyert gyõzel-

münket, vagy gondoljunk arra a tengeri ütközetre, ami holnap fog lezajlani
Szalamisznál, és már ma átjár bennünket az öröm, mikor abban reménykedünk, hogy a gyõzelmet a mieink szerzik meg. Ellenben kínt érzünk akkor,
ha az ellenkezõjére, az ellenfél gyõzelmére gondolunk. Ám a háromszögek
közötti tengeri ütközet esetében, ami talán holnap fog lezajlani…
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PLATÓN:

A hadvezér – tengernagy és ellentengernagy – geométer kell hogy

legyen!
KNIDOSZI EUDOXOSZ:

…nem érzünk semmilyen örömöt ma, ha abban reménykedünk, hogy a szögek összege holnap egyenlõnek fog bizonyulni
két derékszöggel.
ARISZTOTELÉSZ:

Miért nem?

KNIDOSZI EUDOXOSZ:

Azért nem, mert amennyiben emez találna összhangban lenni a természettel és az igazsággal, akkor ugyanilyen gyönyört fog
bennünk az ellenkezõ szemlélete is felidézni, nevezetesen az, hogy a szögek összege nem egyenlõ két derékszöggel.

ARISZTOTELÉSZ:

Nem így a négyzet esetében, ahol éppen az átló inkommenzurabilitásának szemléletét kíséri gyönyör, ellentét nélküli gyönyörérzés, olyan, mint amit a testi szerelem aktusában érzünk.

MAIMONIDÉSZ MÓZES: Hiszen még Isten, maga a Mindenható sem képes
olyan négyzetet teremteni, melynek átlója kommenzurábilis volna az oldalával. Ami azonban egyáltalán nem korlátozza az Úr mindenhatóságát
és abszolút szabadságát.
PIERRE BAYLE:

Rabbi Maimonidész túlságosan is szõrszálhasogatónak tûnik
nekem, amikor a Doctor Perplexorum I. könyvének 75. fejezetében visszautasítja Isten mindenhatóságának a beszélõk szektájához tartozó filozófusok által használt bizonyítékait: sicut non est attribuenda Deo Impotentia,
quia non potest creare quadratum, cujus latus aequale sit diametro2. Kimutatható volna az is, hogy mindez nem más, mint puszta kötekedés.
LEIBNIZ:

Csakugyan, vajon Isten akaratából vagy inkább a dolgok és a számok természetébõl következik-e, hogy bizonyos egyenesek inkommenzurábilisak? Nem látják-e, hogy mindezek az elõnyök és hátrányok a dolog
fogalmából erednek, hiszen az ellenkezõ állítás ellentmondást vonna maga után?

GEORGE BERKELEY:

A geometria taktilis filozófiája, amelyet én dolgoztam ki,
a lehetõ legnagyobb szigorral bebizonyítja, hogy a négyzet átlója mindig
és szükségszerûen kommenzurábilis az oldalával. Inkommenzurábilis átló
nem létezik, Püthagorasz tétele hamis, az irracionális szám egy nem léte-
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zõ dolog, a spekulatív geometriából származó abszurd fantazmagória. Errõl beszélni teljes értelmetlenség, ostoba fecsegés, zavaros okoskodás.
Mindezek a dolgok, in rerum natura3, fellelhetetlenek. A matematikusok
mindnyájan a nemlét, a semmi hívei, mind nihilisták. A matematikusok –
csak az elméleti matematikusok, és nem azok, akik a gyakorlatban alkalmazott matematikát mûvelik – egész egyszerûen nevetségesek, azáltal
hogy megvetik az érzékek tanúságát.
APHRODISIAI ALEXANDROSZ:

A természetükbõl adódóan lehetetlen dolgok lehetetlenek az istenek számára is. Lehetetlen az istenek számára, hogy
olyan négyzetet alkossanak, melynek átlója összemérhetõ az oldalával,
amint lehetetlen az is, hogy kettõ meg kettõt öttel tegyék egyenlõvé.

M

ANSEL ESPERES: Teljességgel lehetetlen és minden értelem számára képtelenség az a feltevés, hogy egy háromszögnek, bármilyen legyen is az, olyan
szögei legyenek, melyek összege nagyobb vagy kisebb két derékszögnél,
éppen úgy, mint az, hogy kettõ meg kettõ ne legyen egyenlõ néggyel.
WINSTON SMITH: Szabadság! Ez azt jelenti, hogy szabadon állíthatjuk, hogy
kettõ meg kettõ négy. Ha egyszer ezt elfogadjuk mint premisszát, akkor
minden egyéb már ebbõl következik.
HANS HAHN: Nagyon jól el tudom képzelni, hogy holnap a kõ nem esik lefelé. De azt már képtelen vagyok elképzelni, hogy kettõ meg kettõ holnap
ne legyen néggyel egyenlõ.
O ’BRIEN:

A metafizika nem a maga erõssége, Smith. Kettõ meg kettõ, drága barátom, olykor négy. Olykor öt, olykor három.
V. G. BOLTYANSKY:

Pontrjagin akadémikus az 1930-as évek folyamán bebizonyította, hogy bizonyos kétdimenziós topológiai konfigurációk esetében,
melyeket neki sikerült megkonstruálnia, a 2 + 2 dimenziószámok összege 3.

O ’BRIEN:

Vagy akár három, négy és öt, egyszerre, Smith. Meg kell szabadulnia, drága barátom, ezektõl a régimódi, a tizenkilencedik századból származó elmaradott és marginális eszméktõl. Hiszen mi alkotjuk a törvényt:
mi alkotjuk a természet törvényeit és a matematikai axiómákat, mi, a Párt,
a mi Big Brotherünk. Mindaz és csak az igaz, amit a Párt állít, csak ez az
igaz. És ez nem szolipszizmus, Smith. Ez csupán egy baráti tanács. És ezt
vésse jól az agyába, Smith. Kollektív szolipszizmus. Talán. Akár tetszik,
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akár nem. De valójában ez egy teljesen más dolog. Igen, azt kell mondanom, hogy pontosan az ellenkezõje. És most, ha a Párt azt mondja magának, hogy kettõ meg kettõ nem négy, hanem öt, akkor, drága barátom,
felteszem magának a kérdést: mennyi az? Gondolkozzon! Gondolkozzon,
Smith! Beszéljen!
WINSTON SMITH:

Négy! Nem! Öt! Négy!

AZ IDÕSEBB PLINIUS: Természetünk tökéletlenségére az szolgálhat vigaszul,
hogy még Isten sem képes mindenre: nem képes arra, hogy megadja magának a halált, a legszebb kiváltságot, melyet az embernek az élet összes
bajai közepette megadatott; nem teheti meg, hogy kétszer kettõ ne legyen
egyenlõ néggyel, és más ehhez hasonló dolgokat.
AQUINÓI SZENT TAMÁS:

Item Isten az egyetlen abszolút szabad lény; de habár mindenható, mégsem hozhat létre oly egyenes oldalú háromszöget,
amelyben a szögek összege eltér két derékszögtõl. A háromszög teológiai
summája két derékszöggel egyenlõ.
PETRUS LOMBARDUS, PÁRIZS PÜSPÖKE: Sed contra, aki azt mondja, hogy minden, az nem zárhat ki semmit. Ha a Szûzanya conciperet et mater esset4, miközben megõrzi szüzességét, akkor Isten azt is megtehetné, hogy egy
olyan háromszöget koncipiáljon, amely két derékszögtõl eltérõ szögöszszeggel rendelkezne, anélkül, hogy ez foltot ejtene lényegének rektilineáris
mivoltán. Ergo quere5: miért mondják azt, hogy Õ mindenható, amikor van
olyan, amit nem tehet meg? És ennek kapcsán utalhatunk Szent Jeromos
tekintélyére, aki XXII. levelében de custodia virginitatis ad Eustochium6 (V.
fejezet 397. rubrika) azt írja, hogy Isten, noha mindenható, mégsem képes
de corrupta facere virginem7. Praeterea non potest concipere triangulum8, melyben a szögek összege különbözik két derékszögtõl. Unde videtur non omnia
posse9.

Absque dubio Deus post lapsum reparare virginem possit.10
Miért ne tudhatna Isten egy cédát szûzzé tenni? Természetesen ezt a kérdést bõséggel firtatták már a múltban is a «szabad mûvészetek» nagy mesterei. Ám õk logikai szükségszerûségrõl és lehetetlenségrõl vitatkoznak,
tudományuk szigorú határain belül. Hát jöjjenek ezek a szõrszálhasogató
dialektikusok, vagy inkább eretnekek, és vizsgálják meg a dolgot önmagában! Jöjjenek hát, mondom, és méricskéljék pedánsan szavaikat egy patikusmérlegen, harsogják csak nagy hangon kérdéseiket, tételezzék a «felsõ
PETRUS DAMIANUS:
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A teremtés Aquinói Szent Tamás szerint: A háromszög teológiai summája egyenlõ két derékszöggel.
„Qualiter omnipotens dicatur quaedam non posse. Deus facere non possit sicut quod triangulus
rectilineus non habeat suos tres angulos duobis recit aequales.”
(Summa contra gentiles, lib. II, cap. 25.)

1

premisszát», állítsák fel az «alsó premisszát», arra vonatkozólag, amit a dologról gondolnak, hogy aztán ezekbõl levonják «elkerülhetetlen» végkövetkeztetései, s hogy végül azt mondhassák: «ha gyermeket szült, akkor
férfivel volt viszonya.» De vajon nem meglepõbb-e valami sokkal nagyobb
dolgot mûvelni, éspedig egy zárt ajtón keresztül kijönni, mint már egy nyitott ajtót bezárni? Mi az, amit Isten ne lenne képes gyökerestõl megváltoztatni, még akkor is, ha ez ellenkezik a természet rendjével és a lét
alapjaival?
AQUINÓI SZENT TAMÁS:

Distinguo! Elképzelhetõ, hogy létezik egy másik világ, ahol minden holló fehér. Item a szüzesség lényege nem foglalja magában az anyaság tagadását, csak a conjunctionis ad virum11 tagadását. De,
contra errores infidelium12, a háromszög lényege összeférhetetlen a két derékszögtõl eltérõ szögösszeg attribútumával. Ergo non potest fieri per miraculum quod triangulus non habeat tres angulos aequales duobus rectis.13 Ez egy
lehetetlenség, amelyet quamvis ore proferi posse, tamen corde concipi non
posse14. Hiszen teljesen hasonlóan egy racionális átló vagy egy irracionális
és aszociális ember fogalmához, egy háromszög, melynek szögei nem
egyenlõk két derékszöggel, ellentétes azzal a formális és abszolút szükségszerûséggel, amelyet a geométerek axiómának vagy posztulátumnak hívnak.
ROBERT DE FLAMBOROUGH:

Axioma est propositio fide digna quod negari potest.15

THOMAS HOBBES:

Posztulálják, hogy az ember racionális lény és természetébõl kifolyólag alkalmas arra, hogy társadalomban éljen. Noha ez egy általánosan elfogadott axióma, mindazonáltal hamis.
GUILHERME DE SAINT-DUVEL:

Axioma est propositio fide digna quod negari

potest.16

ERIC TEMPLE BELL: Egy axiómát lehet tagadni vagy megcáfolni. El is lehet
törölni, vagy lehet mellõzni. Mindez lehetséges. És mindez szokásos gondolkodásmódunk nyílt megsértését képezi.
EDGAR ALLAN POE:

Nem létezik semmiféle axióma! És nem csupán egy olyan
banális axiómára gondolok, amely csupán valamilyen tekintélynek engedve és valami abszurd közöny következtében nyerte el az axióma rangját,
tehát nem olyan axiómára, amely csupán egy meglehetõsen vitatható bizonyossággal rendelkezik és azokhoz a másodrendû axiómákhoz tartozik,
mint amilyeneket Eukleidésznél találunk. Nem. Én ennél sokkal messzebb-
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re megyek és egyenesen azt az állítást támadom, amelyet az emberek
mintegy a bizonyosság végsõ beteljesülésének, a megdönthetetlen
axiomatika kvintesszenciájának tekintenek. Ez pedig a következõ: Két egymásnak ellentmondó állítás nem lehet egyszerre igaz, azaz nem állhatnak fenn
együtt a természetben.
THOMAS REID: Isten által belénk ültetett tulajdonságoknak köszönhetõen a
háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõségét egyszerre tekintjük szükségszerûnek és igaznak. Ez a józan ész igazsága, és józan ész dolgában a kisebbségnek alá kell vetnie magát a többségnek.
LEIBNIZ:

És abból kell kiindulnunk, hogy az ortodoxok és az eretnekek egyformán birtokában vannak a józan észnek. Hiszen, amint azt Descartes úr
a maga idejében nagyon helyesen megjegyezte, a józan ész az a dolog,
amely a legjobban oszlik meg az emberek között.

DESCARTES:

Az esztelenség, uram, az a dolog, amely a legjobban oszlik meg
az emberek között.

JAMES BEATTIE: A geometriai tételek kétségbevonhatatlanul igazak. Értelmünk természetes imperatívusza, hogy ezeknek az igazságoknak az ellenkezõje nem lehet egyéb, mint abszurd lehetetlenség. Maga a mindenható
sem képes arra, hogy igazságuk bizonyosságát megváltoztassa.
PAUL VALÉRY:

Egy bizonyosságot romba dönthet egy másik bizonyosság, ám
egy ideát nem dönthet romba egy másik idea.
JOHN LOCKE:

Az egyenes vonalú háromszög ideája szükségképpen maga
után vonja szögeinek két derékszöggel való egyenlõségét. Teljességgel felfoghatatlan, hogy ez a viszony megváltozzon, és hogy egy abszolúte szabad felsõbb Lény önkényes elhatározásától függjön.

SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Az ön véleménye szerint, Uram, a mindenható megváltoztathatja az egyiket, például képes lehet sötétséget sugárzó hideg tüzet csinálni, ellenben képtelen megváltoztatni a másikat. Vagyis
Isten nem tud olyan síkbeli alakzatot teremteni, amit egymást két különbözõ pontban metszõ, két egyenes fog közre és véges területtel rendelkezik, illetve nem tud olyan háromoldalú alakzatot létrehozni, amelynek ne
volna három szöge. Valójában, ha fekete hattyúról beszélünk, olyan madárra gondolunk, amely teljesen olyan, mint a hattyú, csak a tollai feketék.
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Ám ha egy egyenes kétszögrõl vagy egy háromoldalú idomról beszélünk,
amelyik nem háromszög, akkor ön szerint kénytelenek lennénk biztosak
lenni abban, hogy ez képtelenség, és hogy ilyen kifejezéseket használni
ugyanolyan, mint görbe egyenesrõl beszélni.
JAMES M’COSH:

Vigyázzunk, kérem, vigyázzunk! Általánosság és szükségszerûség két különbözõ dolog! Kétségtelenül igaz, hogy minden holló fekete, de ez az igazság sem nem evidens, sem nem szükségszerû. Egyáltalán
nem lehetetlen, hogy egy Isten által teremtett másik világban csak fehér
hollók létezzenek. Azonban a háromszögek, a háromszög szögösszegének
két derékszöggel való egyenlõségének esetében nem ez a helyzet. Ezért
nincs szükség kísérleti ellenõrzésre ahhoz, hogy meggyõzõdjünk róla: két
egyenes nem zárhat közre véges síktartományt. És ha valaki azt állítaná, hogy igenis közrezárhat, akkor erre azt felelném, hogy közönséges
érzékcsalódás áldozata, mert hogy az általa említett két vonal nem lehet egyenes.
DR. GEORGE WILLIAM WARD:

Isten nem változtathatja meg a szükségszerû
igazságokat, de igenis megváltoztathatja a kontingens igazságokat. Teremthet fekete hattyút, fehér hollót, csinálhat hideg tüzet – „rémséges éjt
sugárzó fekete Napot.”
JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Én viszont azt állítom, hogy ha „a tûz forró és
fényt áraszt” állítást alávethetnénk egy olyan analízisnek, mint
Püthagorasz tételét, akkor kiderülne, hogy „sötét és hideg tûzrõl” beszélni
pontosan ugyanolyan, mint olyan háromszögrõl beszélni, melyben a szögek összege nem két derékszög.

JAMES M’COSH:

Adj egy matematikusnak egy hamis hipotézist, és az, ebbõl
a hipotézisbõl kiindulva egy olyan képzeletbeli világot fog konstruálni,
melynek részei teljesen koherensek lesznek egymással. Viszont ezeknek a
részeknek egyike sem lesz összeegyeztethetõ a valóságos dolgokkal.
PAUL VALÉRY:

De, végtére is, a valóság nem más, mint egy alárendelt eset.

SZÁSZ ALBERT: Ha tehát, per miraculum

17

létezne több világ, miként lennének azok megalkotva? E tekintetben szabad folyást engedhetünk képzeletünknek. Olyan feltevésekkel élhetünk, amilyenekkel csak akarunk,
amint azt a következõ szabály is alátámasztja: ab impossibile potest sequi
quodlibet.18
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CLARKE ATYA, S. J.:

A fizikai világ törvényei olyan állítások, amelyek csupán
a posteriori igazak. Ezek nem szükségszerû törvények, ezért megfordíthatóak, sõt, néha egyenesen a visszájára fordíthatja, vagy meg is szüntetheti õket az isteni szerzõ közbelépése. Isten bármikor eltörölheti õket, ha
jónak látja. Ebben áll a «csoda». Ellenben még az isteni hatalom sem törölheti el azt a törvényt, mely szerint a háromszög szögei két derékszöggel egyenlõk. Ez a törvény szükségszerû és a priori igaz, azok a dolgok, amikrõl szól,
nem lehetnek mások, mint amilyenek. Ezek ugyanúgy örökkévaló dolgok,
mint ahogyan maga Isten is örökkévaló. Már azelõtt léteztek, még mielõtt
a világ meg lett volna teremtve, és létezni is fognak az örökkévalóságig. Isten soha nem hozhat létre olyan háromszöget, melynek egyik külsõ szöge
nagyobb vagy kisebb a vele szemközti két belsõ szög összegénél, és az ötöt
sem teheti egyenlõvé kétszer kettõvel.
THOMAS BRADVARDINE:

Erubesce Philosophe, szégyelld magad, ó te Filozófus,
hogy elbizakodottságodban föltételezed azt, hogy a tudomány istene
olyan kicsi volna, mint te magad, kicsi emberke, ut tu parvus per parvam
mentem tuam19, megvizsgálhatnád ipsum totum20, és hogy kikémlelhetnéd
annak összes titkait, hogy megismerhetnéd és megértenéd tökéletes egészében. Mivelhogy Isten, épp úgy, mint ahogy végtelen Lény, egyben végtelen Igazság és Tudás is. Ennélfogva, per virtutem suam finitam21, egyetlen
véges lény által Õ soha sem ismerhetõ meg teljességében.

FRANÇOIS LA MOTHE LE VAYER: A természet egyedül teremtõje puszta akaratától függ; s nem csekély vétséget követünk el, ha azt a matematika szabályainak vagy a logika rafinált következtetéseinek akarjuk alávetni.
Hogyan is tagadhatnánk meg a teremtés szerzõjétõl azt a képességet, hogy
Arisztotelész vagy Eukleidész szabályaival és maximáival ellentétes módon cselekedjen?
L. M. KAHLE:

Az igazság megismeréshez nem olyan könnyû eljutni, mint
hinnénk. Ritkán látjuk meg közvetlenül magát az igazságot. Ha a kiindulópontunkat rosszul választjuk meg, még a leghelyesebb következtetések
is – minthogy rossz alapelven nyugszanak – szükségképpen félrevezetõk
lesznek, & teljesen hamis okfejtésbe bonyolódunk, & következésképpen
egy olyan labirintusba jutunk, amelybõl semmilyen Ariadné-fonál nem vezet ki bennünket. Így semmi meglepõ nincs abban, hogy még azok közt is,
akik minden erejüket a bölcsesség tanulmányozására fordítják, kevés akad,
aki fölfogja az igazságot, & aki pontosan tiszteletben tartja azokat a szabályokat, amelyekkel annak felismeréséig eljutunk. Eme szándéktól ve-
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zérelve, élek a szabadsággal, Uraim, hogy alávessem az önök ítéletének az
én Preservatif contre le pyrrhonisme címû könyvemet éppúgy, mint a Cinq
dialogues Faits à l’imitation des Anciens par Oratius Tubero címû mûvet, egy
olyan könyvet, amelybõl e szkeptikus filozófia minden mérge Medeia
egész mûvészetével árad ki. Senki sem tudja, hogy eme álnév mögé elrejtõzõ szerzõ a híres François de la Mothe le Vayer. Le Vayer úr soha nem támadja a szentírást. És senki sem vonja kétségbe, hogy milyen dicsõség
illeti meg õt zsenijének szépségéért, szellemének kifinomultságáért & mûveltségének széleskörûségéért. Meglehet, hogy õ a modern pürrhonisták
egyik legbátrabb bajnoka. Bátran dicsérhetjük azzal, hogy õ korának
Plutarkhosza és Senecája. Tanú rá de Sorbiere úr, lásd Tanulmányok és levelek különféle furcsa témákról, Párizs, 1660, 149. o. Ami azért nem akadályozott meg másokat abban, hogy visszafogottabban nyilatkozzanak róla.
Gondolok itt a Les Mélanges d’Histoire & de Litterature du Pseudonyme
Vigneul-Marville 2. kötetének 300. oldalára. A pürrhonisták nem olyan félelmetesek, mint hinnénk, látván azt a merészséget, amivel hadat üzennek
mindenkinek, aki azt állítja, hogy van valami, amit bizonyosan tud. Azt
hiszem, túlzás nélkül bizton kijelenthetem, hogy saját fegyvereikkel gyõzöm le õket, amikor éppen filozófiájuk definíciójából vonok le olyan következtetéseket, melyek aláássák a rendszerüket.
JOHANNES CHRISTOPHORUS STURMIUS:

Egy Szent Ágoston tekintélyére támaszkodó érv szerint lehetetlen tagadni, hogy Isten képes lehet vagy lehetne arra, hogy nagyobb világot teremtsen, mint emez, vagy hogy a
miénken túl egy másik világot hozzon létre, egy új, a már létezõ világtól
különbözõ világot, amely egy új térben kap helyet.

Nyilvánvaló, hogy Quae sunt idem uni tertio sunt idem inter se.22
Ez minden okoskodásunk alapja, erre alapozzuk minden szillogizmusunkat, jóllehet a Szentháromság misztériumának kinyilatkoztatása arról biztosít, hogy ez az axióma hamis.
PIERRE BAYLE:

ARNOLD ECKHART:

Egy háromszög, amelynek szögei két derékszöggel egyenlõk, csupán azért lehetséges, mert Isten azt akarja, hogy lehetséges legyen.
LEIBNIZ:

Abból, amit mond Uram, az következik, hogy maga Isten is csak
azért lehetséges, mert Isten akarja, hogy õ lehetséges legyen. És elõre látom, hogy azt fogja mondani: van olyan világ, ahol egy félkörbe írt periferikus szög kisebb egy derékszögnél, és hogy ezért a háromszög szögeinek
összege kisebb két derékszögnél, és hogy mindez összeegyeztethetõ Isten
abszolút tökéletességével. Ugyanígy: ha a feltétlen igazságosság és jóság
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Isten szabad önkényétõl függne, akkor létezhetne egy olyan világ, ahol a
jámbor lelkek elkárhoznának, a kárhozatos lelkek pedig üdvözülnének.
EDMUND BURKE:

He is an Origenist and believes in the conversion of the

Devil.23
ARNOLD ECKHART:

Ha Isten nem akarná, hogy egy háromszög lehetséges legyen, akkor az a háromszög nem lenne lehetséges. S a szögeinek két derékszöggel való egyenlõségét kimondó tétel igazsága úgyszintén az isteni
akarattól függ. Tudom, hogy maga, Uram, paradoxnak tekinti ezt a tézist.
LEIBNIZ:

Igen Uram, kereken megmondom, soha nem találkoztam még gondolattal, amely ennyire abszurdnak tûnt volna nekem, mint ez, amely
egyébként Des Cartes úrtól származik…

JOHN NORRIS:

Ez a nagy ember azt állítja, hogy nem létezik abszolút, szükségszerû és örök igazság, és hogy minden igazság csak a teremtés következménye: szerinte nagyon is lehetséges volna, hogy a háromszög szögeinek
összege eltérjen két derékszögtõl, ha Isten nem akarta volna, hogy egyenlõ legyen. Úgy gondolom, hogy nehezen találhatnánk még egy elméletet, amely
szörnyûségesebb és képtelenebb, s következményeit tekintve a Vallás, a Morál, a Tudomány számára veszélyesebb volna, mint Des Cartes úr tanítása.
HEINRICH HEINE:

Lass dich vom welschen satyr / Nicht verlocken zu Exzessen!24

RENÉ DESCARTES: Mivel ez volt Isten akarata, a háromszög szögeinek öszszege egyenlõ két derékszöggel. Ez az állítás emiatt igaz, és ebbõl az okból
nem is lehet másként. De Isten szabadon és minden kötöttségtõl mentesen
megtehette volna azt is, hogy ne legyen igaz, hogy a háromszög szögeinek
összege két derékszöggel egyenlõ, vagy általánosan azt, hogy, ne legyen
igaz, hogy két egymásnak ellentmondó állítás – például: a háromszög szögeinek összege egyenlõ két derékszöggel, a háromszög szögeinek összege nem egyenlõ két derékszöggel – nem állhat fenn egyszerre. Isten lehetségessé tehette
volna ezt, mindazonáltal mégis akarata az volt, hogy lehetetlen legyen.
VOLTAIRE:
PLATÓN:

Isten mindenható. De hatalma nem extravagánsan mindenható.

Ó, kedves barátom, a hatalom legtöbb birtokosa gonosz.

PAUL VALÉRY:
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ANTOINE ARNAULD:

Tegyük fel, hogy valaki tudja errõl az alakzatról, itt,
hogy az egy háromszög, de kételkedik, és még nem tudja teljes bizonyossággal, és – talán azért, mert valamely szofizma félrevezette volna, egyenesen kétségbe vonja, hogy e háromszög szögeinek összege két
derékszöggel lenne egyenlõ. Úgy tûnik, hogy annak alapján, amit ön javasol, Monsieur Descartes, szükségképpen megerõsödik tévedésében és hamis meggyõzõdésében: hiszen, mondja õ, határozottan és világosan
felismerem, hogy ez az alakzat háromszög, mindazonáltal mégis kételkedem abban, hogy szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ. Mivel pedig
tudom, hogy minden dolog, amit határozottan és világosan megismerek,
olyanként lehettek Isten által létrehozva, amilyenként én megismerem
azokat, mindenképpen megtörténhet, legalábbis Isten mindenhatósága
következtében, hogy szerkeszteni lehessen egy olyan háromszöget, amelyben a szögek összege nem lesz egyenlõ két derékszöggel.
JOHN NORRIS:

De felteszem a kérdést: ha Isten szabadon rendelkezik, akkor
számításait miért nem egy idõköz szabja meg, ugyanúgy, mint egy tengerészeti almanach számításait? Ebben az esetben minden metafizikai, morális és geometriai igazság csak feltételes szükségszerûséggel bírna, hiszen
mindnyájan a Nagy Törvényhozó jóakaratától függnének.

PLATÓN:

Lelkünkben egy másik demiurgosz is rejtõzködik.

BIANCA MARIA D ’IPPOLITO:

A már adott, valóságos és közönséges világ határain túl van egy másik világ is, éspedig «a képzeletbeli terekben», amint azt
Descartes mondja a világról szóló könyvében. Descartes új világa megköveteli, hogy legyen egy «máshol», egy újfajta hely, amely a Másikat befogadja, hogy adva legyenek újfajta mûszerek, amelyek megengedik a Másik
felépítését. De ennek a másik világnak az üzembe állítása nem megy fájdalom nélkül: miközben megvalósul saját szigorú rendje, ez a Másik a szakadásoknak és az ellentmondásoknak egy olyan láncolatát nyitja meg a
megszokott régi világ belsejében, amely bomlasztó nyugtalansággal tölti
meg a «valóságot».
DESCARTES:

Miután felismertem, hogy Isten létezik és nem csaló, világosan
és jól kivehetõen megkülönböztetve igaznak gondolom – én, aki valamennyire járatos vagyok a geometriában –, hogy a háromszög szögeinek
összege két derékszöggel egyenlõ, és képtelen vagyok arra, hogy ezt ne
higgyem. De ha nem tudnám, hogy létezik Isten, könnyen megeshetne,
hogy kételkednék annak igazságában, hogy…
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HYPERASPISTES: Uram, Isten nem pusztíthatja el egy örök és megváltoztathatatlan dolog természetét. Márpedig a geometriai lények örökkévalók és
megváltoztathatatlanok, tulajdonságaik szükségszerûek.
DESCARTES:

Ami a háromszöget illeti, semmi szükségszerûség nem áll fenn
azt gondolni, hogy három szöge két derékszöggel egyenlõ.
HYPERASPISTES: Isten azt alkotta, amit tudott, és soha nem gondolt egy lehetetlen háromszögre. És maga Uram, aki olyan járatos a tudományokban,
mint amennyire állítja, nem fogadja-e el, hogy a háromszög szögeinek öszszege két derékszöggel egyenlõ? Mit kellett volna tehát Istennek tennie,
hogy ez az állítás ne legyen igaz?

J

OHN NORRIS: De ha az igazság csupán az isteni teremtés eredménye, akkor honnan tudhatnám, hogy létezik-e vagy sem egy igazság par excellence,
és hogy a két egymást kizáró tétel közül melyik igaz: az, amelyik a háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõségét állítja, avagy az, amelyik tagadja? Honnan tudhatnám, hogy az egyik érvényessége nem csak
egy évszaknyi vagy egy évnyi idõtartamra, vagy bizonyos szélességi és
hosszúsági fokokra volt-e kiszámítva, ha Isten tudtomon kívül, tetszése
szerint bármikor megváltoztathatja azokat? Ilyen körülmények között
nem leszek képes másként ennek a tudásnak a birtokába jutni, mint kinyilatkoztatás útján.
BENEDICTUS SPINOZA: Ha Isten, mikor a világot megteremtette, azt a mi teremtett világunkétól különbözõ struktúrával látta volna el, akkor bizonyosan további képességeket helyezett volna belénk abból a célból, hogy
képesek legyünk amazt igazságként felfogni.
LEIBNIZ:

Igaz persze, hogy a hagyományos kinyilatkoztatás is közvetíthet
olyan igazságokat, amelyeket különben az ész segítségével fedezünk fel,
mintha Isten geometriai teorémákat akart volna közölni az emberekkel,
ám ez a kinyilatkoztatás korántsem rendelkezik ugyanazzal a bizonyossággal, mint a bizonyítás útján megalapozott teorémák, olyan bizonyítás
útján, amely a fogalmak és ideák összefüggéseire alapul. Ezért a kinyilatkoztatás, még egy eredeti és közvetlen kinyilatkoztatás sem cáfolhatja
meg az ész világos evidenciáját. Következésképpen egyetlen olyan állítást
sem tarthatunk isteni kinyilatkoztatásnak, amely ellentétes a bizonyításra alapított tudással.
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JOHN NORRIS:

Ez esetben nyilvánvaló, hogy egyetlen geométer – bármilyen
nagy tudós legyen is – sem lenne képes egyetlen eukleidészi tétel igazságának bebizonyítására sem, mivel kiindulópontja ennyire bizonytalan.

LEIBNIZ:

Ami Eukleidész valamely tételével ellentmondásban áll, az ellentétes Eukleidész Elemeivel.

JOHN NORRIS:

Nem meglepõ, sõt fölötte különös, hogy éppen egy olyan híres és tehetséges matematikus, mint Monsieur Descartes, megannyi nagyszerû geometriai találmány szerzõje az, aki kiagyalta ezt a destruktív
gondolatot, amely romba képes dönteni saját geometriai tudományát,
amit õ maga olyannyira csodált és szeretett?
RALPH CUDWORTH:

Nekem úgy tûnik, hogy inkább egy gyermekhez és nem
egy olyan kétségtelenül mélyenszántó és kitûnõ filozófushoz, mint
Monsieur Descartes, méltó azt hinni, hogy minden dolog természete – a
jóé és a rosszé, az igazé és a hamisé – csak az isteni akarattól és mindenhatóságtól függ, és hogy Isten megtehette volna, ha neki úgy tetszett volna, hogy a háromszög szögeinek összege ne legyen egyenlõ két
derékszöggel.
LEIBNIZ:

Még elképzelni sem tudom, hogy Descartes úr mi jót találhatott
ebben a nézetben, jóllehet voltak buzgó követõi, akik könnyelmûen hittek
ebben, és jámboran követték oda is, ahol valójában nem, hanem csak úgy
tett, mintha járt volna. Ez láthatólag egyike volt ismert szellemi bûvészmutatványainak, filozófiai fortélyainak: valami kiutat készített magának,
mint akkor, amikor kibúvót talált a föld mozgásának tagadásához, miközben a végsõkig Kopernikusz híve volt.

RALPH CUDWORTH:

Egyetlen ókori bölcselõ által hirdetett paradoxon sem
volt annyira abszurd, olyan irracionális, mint azok, amilyeneket a jelenkorban a szkepticizmus, a hitetlenség, a kicsapongások korában hirdetnek!
Dacára minden erõfeszítésének, hogy bebizonyítsa Isten létét, Descartes
úr nem egyéb, mint egy képmutató teista, a valóságban azonban egy álcázott ateista, aki a hívõ keresztény lárvaálarca mögé bújik.

DESCARTES:

Larvatus prodeo.25

POLYBIUSZ, A KOZMOPOLITA:

A tudomány álcázva halad elõre. Ha letépnénk
álarcát, teljes szépségében jelenne meg elõttünk.
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HENRY MORE: Ha Descartes, a nullibisták hercegének filozófiája gyõzedelmeskedne, akkor, és ezt csak borzadállyal tudom kimondani, ez a filozófia a halandó lelkeket dekadenciába, s ami még veszélyesebb, ateizmusba fogja taszítani.
CLAUDEFRANÇOIS MILLIET DECHALES:

Többszörös és súlyos képtelenségek
hemzsegnek a kartéziánus cogitóban. Vagyok, mert gondolkodom? A lét
mint a gondolkodás aktusának következménye? De én szabad vagyok bármit is gondolni! Akkor tehát nemcsak Isten képes a teremtésre, hanem én
is! Tehát a valóságos kiterjedésû dolgok alakjaitól merõben eltérõ alakzatok is létrejöhetnek puszta teremtés útján, hiszen ezeket is az én gondolkodásom gondolja el. És Isten miért ne csaphatna be engem?

HANS REICHENBACH:

Ez az argumentum meglehetõsen teológiai színezetû és
fölötte megütköztetõ. Mégis egy olyan nagyszabású matematikus vezette
be, mint amilyen Descartes volt! A bizonyosság keresése csábította el ezt
a zseniális matematikust mindezekre a pszeudologikus abszurditásokra.

PAUL VALÉRY: Ami saját létét illeti, Descartes már kihívta és kijátszotta a
Csalót a ráolvasás mágikus formulájával: Vagyok, létezem. Most azonban a
matematikai bizonyítások megmentésérõl van szó, hiszen Isten akár meg
is akarhatott téveszteni bennünket még geometriai okoskodásainkban is.
DESCARTES:

Cogito, ergo sum genius malignus.26

PIERRE GASSENDI:

Ön újfent egy csaló Istenrõl beszél, aki megtéveszthette
volna önt e tétel igazságára vonatkozólag: a háromszög szögeinek összege két
derékszöggel egyenlõ. Ezzel azonban csak azt jelzi, hogy geometriai tételének igazolásával várni kell mindaddig, amíg be nem bizonyítja, hogy Isten
létezik, és nem lehet csaló.

GIULIOCESARE VANINI:

Isten létezik és jóságos. De létezik az ördög is, és hatalma meghaladja a mindenhatóságot.

LEIBNIZ:

Lucilio Vanini, általában így nevezik, és nem a saját maga által magának adományozott fenséges Giulio Cesare Vanini néven, inkább volt hajlandó nevetséges vértanúságot elszenvedni agyrémei miatt, mintsem
lemondani istentelenségérõl.

GOTTLOB FREGE:

Az Ördög rendkívül keresztényi ábrázatot öltve e szavakat
suttogja a teológus fülébe: „Mint jó kereszténynek, neked mindig a szegé-
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nyek és az elnyomottak mellett a helyed abban az esetben, ha nézeteltérésük támad a gazdagokkal és a hatalmasokkal.” Ha a teológust megtéveszti ez a módfelett keresztényi álarc, s hagyja, hogy elcsábítsa a Csaló,
akkor csupán egy ördögi mû megvalósításában mûködik közre.
BENEDICTUS SPINOZA:

A bizonyosság, hogy Isten nem csaló, ugyanannak a
tudásnak az eredménye, mint amelyik elvezet annak a tudásnak a birtokába, hogy a háromszög, ha megvizsgáljuk természetét, szögeinek összege
két derékszöggel egyenlõ. Nem kevésbé lehetetlen egy csaló Istent elgondolni, mint egy olyan háromszöget, melyben a szögek összege különbözik
két derékszögtõl. És ha el tudnánk gondolni egy ilyen háromszög ideáját,
nem lehetnénk biztosak abban, hogy Isten nem csal-e meg bennünket.
CYPHOPHRON:

Tudd meg, Philotheusz, hogy Cartesius szerint Isten szabadságában és hatalmában áll, hogy ha akarja, megváltoztassa a háromszög természetét.
HENRY MORE:

Tényleg ez Descartes meggyõzõdése, noha nem tagadom,
hogy pusztán szórakoztató gondolatkísérletként, mintegy tréfaképpen adta elõ, s így idéztem azt magam is az én Enchyridion Metaphysicum címû
munkám elõszava 6. szakaszának 7. pontjában. Csakhogy buzgó híve,
Petrus Poirettus, a nullibisták védõszentje a Cogitationum Rationalium de
Deo címû írásának 3. könyve 10. fejezetében ezt komolyan vette, és mint
egy filozófiai példát alkalmazta.
Nem, nem értek egyet Descartes véleményével, hogy Isten
megtehetné, ha akarná, hogy két egymást kizáró állítás egyszerre igaz legyen, vagy hogy a háromszög szögeinek összege ne legyen egyenlõ két derékszöggel.

PIERRE POIRET

LEIBNIZ:

Azt gyanítom, hogy Descartes úr itt más szándékkal beszélt ilyen
szokatlan módon arról a felfedezésérõl, hogy az állítások és a tagadások az
akarat függvényei. E mûfogással az örök igazságok egyszeribe az isteni
akarat tárgyaivá váltak. Márpedig az akarati aktusok szabadok, Isten tehát
szabad oka az igazságoknak. Íme a dráma csomójának feloldása.
Spectaculum admissi.27

JOHN NORRIS:

Valóban úgy tûnik, hogy a tudomány ellenségei nem mindig
a tudatlanok oldalán találhatók. Ameddig az ember racionális lény lesz,
addig egy olyan, a logikával ellentétes elvet, mint ez az abszurd kartéziánus állítás, soha egyetlen iskola vagy egyetem sem fog magáévá tenni,
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ilyesmit még a közvélemény sem fog soha elfogadni. Ami engem illet, én
teljességgel elfogadhatatlannak tartom, hogy egy ilyen nagy, egy ilyen hírneves és tekintélyes geométer, mint Descartes úr, lenne ennek a nevetséges princípiumnak a föltalálója, hogy miután a mûvészet összes szabályai
szerint bebizonyította annyi geometriai igazság szükségszerû mivoltát,
komolyan gondolja, hogy azok egy teremtõ aktusból származnak, és Isten
önkényes akaratát és szeszélyes óhaját fejezik ki. Ebben az esetben igazából nem megismerésrõl, hanem inkább hitrõl beszélhetnénk, a tudomány
pedig lesüllyedne az egyszerû hitvallás szintjére.
JEAN BURIDAN: Értsétek meg jól: bár egy másik világ létezése nem lehetséges természetes úton, lehetséges azonban impliciter, abszolút módon.
A hitre támaszkodva bizonyosak vagyunk abban, hogy Isten további más
univerzumot vagy univerzumokat is létrehozhatna. Tehát hinnünk kell.
SGANARELLE:

És mond csak, te csuhás, te miben hiszel?

DON JUAN:

Hiszek abban, hogy kétszer kettõ, négy, és hogy a háromszög
szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ.
SGANARELLE:

Íme hát egy szép hitvallás és szépséges hitcikkelyei! A te vallásod tehát a geometria.

MAX FRISCH:

Íme hát a szép Don Juan: A geometria szerelmese!

C

ARL FRIEDRICH HINDENBURG: Az igazság ereje feltartóztathatatlan, és az
igazságból, csakis az igazságból ered teljes tisztaságában és ártatlanságában az euklideszi geometria szûzi szépsége!
MEPHISTOPHELÉS:

Igen, az igazság, csak a szûzi igazság! És meztelenül, teljesen meztelenül, nem igaz?
CARL FRIEDRICH HINDENBURG: Ó, õ lehetne a földöntúli istennõ, oly szép,
mint annak az ifjú leánynak a mezítelensége a hold sugaraiban, akirõl a
költõ dalol! Ó, ha csak nem ejtene szeplõt ezen az örök szûzi igazságon a
párhuzamosok igazsága!
EDNA ST. VINCENT MILLAY:

O blinding hour, O holy, terrible day / Euclid alone

has looked on Beauty bare.
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CHRISTIAN HUYGHENS:

Jól tudom, ki volt Mademoiselle de l’Enclos. Boisrobert abbé úr, a király gyóntatója, legalább háromszor megígérte nekem,
hogy elvezet hozzá, de mindig közbejött valami akadály. Mutatott is egy
festményt, melyen e hölgy teljesen mezítelen volt, akár az igazság. Akkor
még virágzó volt, de mostanra már elfonnyadt, akár az igazság. Miután
kora már lehetõvé tette, hogy felhagyjon korábbi mesterségével, azt mondják, hogy most már csupa tisztességes hölggyel társalkodik. Apám kizárólag, mint a zene és az igazság szerelmese látogatta õt, és én semmi
egyébrõl hallani nem akarok.

VOLTAIRE:

Huyghens úr, a holland filozófus, Franciaországban megfigyeléseket végzett a Szaturnuszról és felfedezte annak egyik holdját, majd felállított róla egy teorémát. Vállalkozott arra is, hogy megfigyelje Vénuszt
és fölfedezte Ninon Lenclos kisasszonyt, aki föltárta elõtte teljes igazságát,
és gáláns poétává változtatta. Neki írta Huyghens úr ezeket a verseket,
melyek íze kissé geometriai: Öt hangszere van, s én vagyok a szerelmese / Az
elsõ kettõ két keze, a másik kettõ két szeme / Ám mind közül legszebb az ötödik
/ Melyhez fürgeség és sikamlóság illik.
BOLYAI JÁNOS:

Jellememben két fõ, uralkodó alapvonal volt egész életemben:
a geometriai és erkölcsi igazságnak és a némbereknek határtalan szeretete.

BOLYAI FARKAS:

Az istenért kérlek, fiam, hagyj békét a paralleláknak, úgy irtózz tõle, mint akármicsoda feslett társalkodástól, mint a duellumoktól és
a fehérnépektõl.

NOVALIS: A matematika az istenek élete. A legfelsõbb élet tehát a matematika. A tiszta matematika: vallás. Isten küldöttei pedig a matematikusok.
ISIDORE DUCASSE, LAUTRÉAMONT GRÓFJA:

Aritmetika! Algebra! Geometria!
Grandiózus szentháromság! Fényes, rendíthetetlen háromszög. Mily esztelen is az, aki nem hallott rólad! De aki ismer és becsül, az semmilyen földi javakra nem vágyik többé. Amit a földön lát, az csupa délibábos illúzió
és morális fantazmagória; de te, ó geometria, örök vastörvényeid és hajthatatlan tételeid szigorú láncolatának tömörsége által, felragyogtatod a
káprázó szemekben ama legfõbb igazság hatalmas visszfényét, melynek lenyomatát a kozmosz rendjében pillantjuk meg. De a téged övezõ rend –
melyet leginkább a háromszögnek, Püthagorasz barátjának tökéletes változatlansága mutat – még ennél is nagyobb; hiszen a Mindenható teljes
egészében nyilatkoztatta ki önmagát és attribútumait Püthagorasz emlé-
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kezetes háromszögében, és a káosz méhébõl kiemelte tételeid kincses tárát
és fönséges ragyogásodat. Szomorral telt szellemem térdet hajt elõtted, s
hódolattal emlékezik meg a te isteni ábrázatodról, mint a Mindenható tulajdon képérõl.
IOANNES KEPLER: Mert a geometria örök, mint maga Isten; és mint az isteni
szellem kisugárzása, Isten kezébe adja formáit, hogy Õ megteremtse a világot, és hogy az a legjobb és a legszebb, Teremtõjéhez leginkább hasonlatos legyen.
BOLYAI JÁNOS: Máskülönben egyforma körülmények között a matematikus vi-

tathatatlanul birtokában van a boldogság legmagasabbrendû érzésének.
Egyedül õ éber, a szó szigorú értelmében; egyedül õ marad világos, egyedül õ
szabadul ki az érzékiség bódulatából. Benne, csak õbenne ragyog az örök égbolt villámfénye.

VOLTAIRE: Azok a vonások, melyeket lényegieknek gondolok Istenben,
semmi olyanra nem utalnak, hogy Isten megtehetné a lehetetlent. Isten
soha nem akadályozhatja meg, hogy a háromszög három szöge ne két derékszöggel legyen egyenlõ. Nem teheti meg, hogy két egymást kizáró állítás összhangba kerüljön. És nyílt logikai ellentmondás volna az, hogy a
rossz ne létezzék, amikor a jó létezik.
LEIBNIZ:

Sõt mi több: a rosszat megengedni, mint ahogy azt Isten megengedi, ez a legnagyobb jóság megnyilatkozása.

PIERRE BAYLE:

A manicheusok dogmája olyan spongya, amelyik minden vallást felszív. Két Isten van, az egyik csak jót tud tenni, & a másik csak roszszat. Erre természetük által vannak determinálva, & teljes erejükkel ezt a
determinációt követik.
PLÓTINOSZ:

Ha a világ demiurgosza gonosz és az általa alkotott világ rossz
– amint azt a gnosztikusok tanítják –, és ha létezik egy másik, a miénk fölött álló világegyetem, akkor miféle is lenne az?

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Milyen az isteni lélek, mely a világban uralkodik? A bölcsesség és a jóság lelke? Avagy egyiké sem?
PLATÓN:

Ha a világegyetem egészének, az összes létezõnek, a bolygók pályáját meghatározó összes geometriai alakzatnak, ha mindezeknek a ter-
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mészete az ész által használt logikai kalkulusokhoz hasonlatos, akkor nyilvánvaló, hogy a legeslegkiválóbb lélek uralkodik a világon, és hogy õ helyezte belé ezt a természetet.
KLINIASZ:

Így igaz!

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Ellenben ha a világban minden õrülten zajlik és esztelen
geometriai vonalak mentén mozog, amelyek semmiféle rendnek nincsenek
alávetve, akkor egy megátalkodott lélek, egy gonosz demiurgosz uralkodik
rajta.

AQUINÓI SZENT TAMÁS:

Ha Isten más világokat alkotna, azokat vagy a mi világunkhoz hasonlóan alkotná meg, vagy attól különbözõen. Ha a miénkhez
teljesen hasonlóan alkotná meg azokat, akkor mûve hiábavaló volna, ami
nem egyezik bölcsességével. Ha eltérõen alkotná meg õket, akkor közülük
semelyik sem foglalná magában a testek és az alakzatok összességét, semelyikük sem volna tökéletes, és csupán együttesen tennének ki egy világot,
egyetlen és tökéletes világot. De a világ jóságához tartozik, hogy egyetlen
legyen. Az unicitás nem más, mint Isten jóságának az értelme, az alapzata.

PHILOTHEO: És ha jó az, hogy e világ létezik, nem kevésbé jó az is, hogy
számtalan más világ létezzék.
BURCHIO:

Questo anchor che sia uero, io non lo uoglio credere, perche
questo infinito non è possibile che possa essere capito dal mio capo, ne
digerito dal mio stomaco.29
TIMAIOSZ:

Igazunk van-e, amikor azt állítjuk, hogy a világ egyetlen? Vagy
talán inkább megfelelne a valóságnak, ha több, ha végtelen sok világot tételeznénk fel?
ARISZTOTELÉSZ:

Nem, ez lehetetlen. Nem létezhet egynél több világ.

TIMAIOSZ:

Világok vég nélküli sokaságának a feltevése nem valami elegáns
gondolat. Véleményünk szerint és egy olyan okoskodásnak megfelelõen,
amely számunkra természetesnek tûnik csak egyetlen egy világ létezik. De
valaki másnak, más megfontolások alapján bizonyára más véleménye lesz.
ELPINO:

Egyetlen világnak a létezése nem megalapozottabb, mint több világ léte.
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BURCHIO:

Volete che Platone sia vno ignorante, Aristotele sia un’asino, et
quei che l’hanno seguitati sieno insensati, stupidi et phanatichi?30

TIMAIOSZ: Nem. Egyetlen univerzum létezik csak, mivel a legszebb és a legtökéletesebb isteni modell mintájára lett megalkotva. Ami mindent magában foglal, az nem lehet másodpéldány. Hiszen ekkor szükség volna egy
harmadik létezésére, amely magában foglalná e kettõt, s e két világ ennek
csupán egy-egy része volna. És ekkor már nem errõl a kettõrõl, hanem ez
utóbbi hipervilágról mondhatnánk joggal, hogy világunk õreá hasonlít.
Ezért tehát, hogy a mi világunk unicitása tekintetében hasonló legyen az
abszolút modellhez, a Teremtõ sem kettõ, sem végtelen sok világot nem alkotott, hanem a világ egyetlenként, mint a maga nemében egyetlen jött
létre, s egyetlen is marad.
PHILOTHEO:

Ha világunk abban a térben létezik, amely magában foglalja,
akkor lehetséges, hogy e világon túl más világok létezzenek, végtelen
számban, számtalan térben.

BURCHIO:

Volete far uane tante fatiche, studii, sudori, di phisici auditi, de
cieli et mondi, oue s’han lambiccato il ceruello tanti gran commentatori,
paraphrasti, glosatori, compendiari, summisti scholiatori, traslatori, questionarii, theoremisti? oue han poste le sue base e gittati i’suoi fondamenti, i dottori profondi, suttili, aurati, magni, inexpugnabili, irrefragabili,
angelici, seraphici, cherubici, et diuini?31

GIORDANO BRUNO:

A végtelen teremtõ tökéletlen volna végtelen teremtés

nélkül.
BURCHIO:

Se tu fussi meglio affetto, conoscereste che sei un’asino, presuntuoso, sophista, perturbator delle buone lettere, carnefice de gl’ingegni,
amator delle nouitadi, nemico de la uerità, suspetto d’heresia.32

BRUNO:

E dolgokat az ész szemeivel kell szemlélned. Aki tagadja a végtelen
okozatot, az tagadja a végtelen hatóképességet is. Egyetlen filozófus, tanult vagy becsületes ember sem akarta soha, semmilyen szín alatt feltenni az emberi okozatok szükségszerûségét, és eltörölni a választás
szabadságát. Így többek között már Platón és Arisztotelész is a szükségszerûséggel és Isten változatlanságával egyszerre állította az ember szabadságát és választási képességét. Õk ugyanis meg tudták érteni, hogy
a szükségszerûség és a szabadság egymással összeegyeztethetõ.
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PIERRE BAYLE: Vajon nem végtelen-e Isten értelme? Végtelen sok világról
van tehát tudása, ezek mind különböznek egymástól, de mindegyik a legmagasabb mértékig szép, szabályos, matematikai.
LAURENT VALLA:

Az isteni presciencia mindentudás.

ANTOINE GLAREA:

Hogyan, amikor lehetséges, hogy az ellenkezõjét tegyem
annak, amit Õ tud?
LAURENT VALLA:

Az ön elképzelése, uram, hamis.

ANTOINE GLAREA:

Csakhogy a filozófusok regulái azt akarják, hogy mindaz,
ami lehetséges, úgy tekintessék, mint ami létezõ.
LAURENT VALLA:

A filozófusok regulái számomra nem orákulumok. Két egymásnak ellentmondó dolog közül mindegyik egyformán lehetséges; de vajon egyformán létezhet-e mindkettõ?

LEIBNIZ:

Vallának ez a dialógusa nagyon szép, jóllehet itt-ott kifogásolható.
Tegyük fel, hogy Theodórosz, aki Rómában Jupiter nagy áldozópapja, látogatást tesz Athénban, ahol úgy rendezték, hogy Pallas istennõ templomában háljon. Amikor elnyomta az álom, egy ismeretlen vidéken találta
magát. Volt ott egy felfoghatatlanul fényes és mérhetetlenül hatalmas palota. A palota bejáratában Pallas istennõ jelent meg, fenségének vakító
fénykoszorújától övezve. Így szólt hozzá: amit a szemed elõtt látsz, az a
Végzetek palotája, melynek én vagyok az õrzõje. Megmutatja, hogy mi
történik, de megmutatja azt is, ami csupán lehetséges. Jupiter a létezõ világ kezdete elõtt szemlét tartott fölöttük, meghányta-vetette a bennük rejlõ lehetõségeket, majd kiválasztotta azt, amelyik mind közül a legjobb
volt. Te tanultál geometriát. Tudod tehát, hogy mikor egy alakzatot –
mondjuk egy háromszöget – a feltételei nem határoznak meg teljesen, végtelen sokan vannak, s mindnyájan egy olyan helyen találhatók, amit a
geométerek térnek neveznek, és ez a tér maga meghatározott lesz. De mikor már a feltételek sincsenek teljesen meghatározva, olyan sok világ lesz,
amennyit csak akarunk, és ezek mind különbözõ módon válaszolnak
ugyanarra a kérdésre, és pedig annyiféleképpen, ahányféleképpen csak lehetséges. Így elképzelheted a világoknak egy szabályos sorozatát, és ezek
a világok mind jelen vannak, itt vannak mint ideák. Erre az istennõ bevezette Theodóroszt az egyik szobába. Amikor bent volt, az már nem szoba
volt, hanem egy világ. Theodórosz egy szempillantás alatt mindent meglátott, mintha egy színházi elõadást látott volna. Tedd az ujjad arra az
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alakzatra, amelyikre akarod, szólt hozzá Pallas istennõ, és minden részletében meg fog jelenni elõtted. Engedelmeskedett. Ujjával rámutatott egy
háromszögre, és ekkor az alakzat összes sajátossága elõtûnt. Ezután egy
másik szobába léptek, és íme, egy másik világ, egy másik háromszög jelent
meg. A szobák piramisformába rendezõdtek. Mind szebbek és szebbek lettek, ahogy a csúcs felé közeledtek, egyre szebb világokat jelenítettek meg.
Végül eljutottak a legfelsõ szobába, amelyik a piramis csúcsán helyezkedett el, és mind közül a legszebb volt. Amikor Theodórosz belépett ide, elragadott extázisba esett. Nem tudott hová lenni az örömtöl. A valóságos
létezõ világban vagyunk, szólalt meg az istennõ, mely tökéletességben az
összes többit meghaladja. A boldogság forrásánál vagyunk: a háromszög
három szöge két derékszöget tesz ki. És Jupiter nem volt rest ezt a világot
választani, melynek tökéletessége az összes többit felülmúlja. A létezéshez
csak e világ esetében járult hozzá, ezt bölcsessége nem tagadhatta meg tõle. A lehetõségek tartományából tehát átléptette a valóságos létezõkébe.
E pillanatban Theodórosz felébredt, hálát adott az istennõnek, igazat
adott Jupiternek, és eltelve azzal, amit látott és hallott, istenének legbuzgóbb szolgálójaként tovább gyakorolta áldozópapi méltóságát, oly örömmel, amilyenre halandó ember csak képes.
PLATÓN:

Íme egy lélek, mely az isteneket legjobb tudása szerint követve,
szemét a világon kívüli tartományra emelte. Azokról a dolgokról elmélkedett, melyek az univerzum határán túl vannak. De errõl az ég feletti helyrõl, errõl a hiperuránról, az evilágiak közül még egyetlen költõ sem zengett
dicshimnuszt, s egy se fog soha olyat énekelni róla, amely méltó lesz ehhez
a világ feletti világhoz.

YVAN GOLL:

Világon feletti világ Madárasszonya, ALGOL szemeid szférája
a magasságok tébolyában forog…

AZ IDÕSEBB PLINIUS: Õrültség arról ábrándozni, mint egyesek tették, hogy
megszámlálhatatlan sok világ létezik. Ennek alapján ugyanis kénytelenek
lennénk föltenni, hogy a különbözõ természetek egyenlõ számban léteznek. Õrültség, igenis tiszta õrültség, olyan dolgokat látni, amilyenek nem
léteznek a világban!
ARNOLD ECKHART:

Isten egyetlen dolgot sem azért gondol el, mert az természete folytán jó vagy igaz, hanem ellenkezõleg, minden dolog csak azért jó
és igaz, mert Isten jónak vagy igaznak tekinti, csak azért mert azt Isten
akarja, hogy ez a dolog jó, a másik dolog pedig igaz legyen.
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LEIBNIZ:

A maga eszméi, uram, nem csupán ellenszenvesek, hanem nézetem szerint ráadásul hihetetlenül veszélyesek is. Hiszen Isten feltétlen jóságát teszik kérdõre. Ön szerint ugyanis ugyanolyan jó lenne, ha másként
rendelkezett volna, mint ahogyan azt tette, és Isten lényege nem lenne
egyenértékû az igazsággal, ha a jóság és az igazság csupán a szabad akaratának a következménye volna. Ennek értelmében nem kellene tehát sem
felebarátiankat szeretni, sem az igazat mondani.

M. JACQUELOT:

Szeretem az érveket és a bizonyításokat. Elsõ érv: Minden
három szögbõl álló síkbeli alakzatnak szükségképpen két derékszöggel
megegyezõ szögösszegûnek kell lennie. A háromszög három szögbõl álló
síkbeli alakzat. Tehát a háromszögnek szükségképpen két derékszöggel
megegyezõ szögösszegûnek kell lennie. Hasonló érv: Minden teljességgel
tökéletes lénynek szükségképpen létezéssel kell bírnia. Isten teljességgel
tökéletes lény. Tehát Istennek szükségszerûen létezéssel kell bírnia.

THÉOPHILE:

Örömtapssal fogadom, uram, amikor azt akarja, hogy a hit az
észben nyerjen megalapozást: enélkül miért is hinnénk jobban a Bibliában,
mint a Koránban?
PIERRE BAYLE:

Jacquelot úr állítása kétértelmû. Kétségkívül azt fogja mondani, hogy az érve geometriai módon van bebizonyítva. De hihetünk-e
Jacquelot úr szavának, hogy hipotézise egyetlen mással sem hasonlítató
össze & kevésbé tüskés, mint az ellenpárté? Nem ugyanaz ez, amit már
A Vallás és az Ész összhangja mûvének címe is ígért nekünk?

LEIBNIZ:

Jacquelot úr kiválóan megoldotta ezt a problémát, és én idéztem is
Teodiceám elsõ részének 63. paragrafusában.

PIERRE BAYLE:

Ha Jacquelot úr képes kivezetni értelmünket ebbõl a labirintusból, akkor nagyon jó szolgálatot tesz annak. Félõ, hogy mûvének egyes
darabjait egymással összehasonlítva, az emberek a szemére fogják vetni,
hogy egy csapásra egy szakadékba döntötte azt, amit a teremtett tökéletesség legmagasabb tényévé tett. Hisz ezek az okfejtések nem egyszerû nehézségek, ezek legyûrhetetlen és az ember számára megoldhatatlan érvek.
Vegyék maguknak a fáradságot, és tegyék kutatásuk tárgyává azokat, & ha
úgy gondolják, hogy egyetlen szerzõ elégséges lesz, akkor válasszák Dom
François Lami bencés szerzetest, az egyik legerõsebb francia kartéziánust.
Találnak majd az 1703-ban Trévous-ban kinyomtatott Filozófiai levelei között egyet, amelyben a geométerek módszerével bebizonyítja, hogy Isten az
egyetlen igaz oka minden valóságos dolognak.
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LEIBNIZ:

A matematikai teológia világosságban semmiben sem alávalóbb
Eukleidész Elemeinél; ellenkezõleg, gyümölcsei tekintetében még túl is
szárnyalja azt.
ANTOINETTE BOURIGNON:

Ezt ateista nézetnek tartom. A hamis teológia sírja
a hitet az okoskodásokra építeni. Hiszen mindaz, ami megérthetõ, nem Isten. Az igazi Isten ugyanolyan fölfoghatatlan, mint láthatatlan.
C. FRASER:

Egy nem létezõ isteni szellem ugyanolyan lehetetlen, mint egy
háromszög, melynek szögösszege két derékszögtõl különbözik. És az,
hogy a Legfelsõbb Lény gondolkodik, vagyis, hogy õ nem más, mint a Legfõbb Ész – ugyanolyan szükségszerû igazság, mint az, hogy a háromszög
szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ. Ám „a Legfelsõbb Lény szükségszerûen gondolkodik” állítást, noha ez döntõ érv az ateizmus ellen, lehetetlen logikai következtetés konklúziójaként bizonyítani. Ellenkezõleg,
ez az állítás a kiindulópontja minden okoskodásnak. Fogadják el tehát
mintegy axiómaként, és akkor az élet harmonikussá, a világegyetem euklideszivé válik.

B

ENEDICTUS SPINOZA: Úgy gondolom elég világosan bebizonyítottam, hogy
Isten abszolút mindenhatóságából végtelen sok dolog és végtelen sok módosulás következett és következik, és pedig ugyanazzal a szükségszerûséggel és
ugyanolyan módon, mint ahogy a háromszög természetébõl örökkévalóan
következik, hogy három szögének összege két derékszöggel egyenlõ.
LEIBNIZ:

Spinoza maga is metafizikai szükségszerûséget keresett az eseményekben. Én semmi kivetnivalót nem találok abban, hogy idézzek ettõl a
szubtilis zsidótól, amikor jó dolgokat mond, csakhogy õ nem hitt abban,
hogy Istent a tulajdon jósága és tökéletessége determinálta, hanem úgy
gondolta, hogy természetének szükségszerûsége determinálta: mint ahogy
a háromszög is arra kényszerül, hogy olyan szögeket tartalmazzon, melyek összege két derékszöggel egyenlõ, anélkül hogy tudna róla vagy akarná ezt.

JEAN CAVAILLÈS:

Azt hiszed, kedves Friedmann, hogy Leibniz ennyire felületesen olvasta volna Spinozát? És csak nem fogod azt képzelni, hogy szeretem ezt a jóembert? Kommentárja jól megmutatja, hogy melyikük a kettõ
közül, Spinoza vagy õ az igaz keresztény.

SPINOZA:

Isten geometrizál; nem poetizál.
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GIACINTO SIGISMUNDO GERDIL BÍBOROS: Ha a spinozisták el tudják távolítani ezt az ellentmondást, könnyen visszájára fordíthatják Eukleidész és
a világ összes geométerének tanítását. De a geometria nyújtja a legszigorúbb bizonyítékot az ateizmussal szemben.
JACQUES PELETIER DU MANS:

E tudománytól az ember feléled / Általa még jobban
kitûnik / A mérhetetlen Istenség / És hogy az ateizmus / Tévedés és hiábavalóság.

G. MACDONALD:

Do I meet God in my Geometry? When I so much enjoy
Euclid, is always God Geometrizing to me?33
RAYMOND QUENEAU:

Ahogyan Istennek, úgy Eukleidésznek sincs biográfiája.

PAUL VALÉRY:

Az Elemek Eukleidész biográfiája, ugyanúgy, ahogy a Természet
Könyve Isten életrajza.

LEIBNIZ:

Néhai Sturmius úr, Altorf egyetemének híres matematikusa, amikor fiatal korában Hollandiában tartózkodott, megboldogult Erhard
Weigel úr ösztönzésére kinyomtattatott egy kis könyvecskét Euclides
Catholicus címmel.
JOHANNES CHRISTOPHORUS STURMIUS: Valóban, a Theosophiae sive Cognitionis de

Deo Naturalis Specimen ante hoc octocirciter annos in Academia Norica Methodo
Mathematica Conceptum címû könyvemben néhány definícióból és axiómából kiindulva sikerült tökéletesen bebizonyítanom – egy kifogástalan demonstratio ad absurdum segítségével – elõször a XI. tételt: Deus est à se ipso34, majd
közvetlen bizonyítással a XX. tételt, okoskodásaim végsõ és alapvetõ következtetését: Deus est purissimus actus, omnem potentiam excludens.35
CHARLES LUTWIDGE DODGSON:

Az a geometria, amelyben a háromszög szögei két derékszöget tesznek ki, szerencsére, egy very English subject…
AUGUSTUS DE MORGAN:

In England the geometry studied is that of Euclid,
and I hope it never will be any other…36

CHARLES LUTWIDGE DODGSON: …és azok az eretnekek, akik elutasítják ezt
az ortodox tanítást, minden eretnekség legeretnekebbjei. És amint arra barátom, Augustus de Morgan felhívta a figyelmemet, még Colenso püspöke
is, akit eretnekség miatt kizártak az angol egyházból, mivel azt a nézetet
vallotta, hogy a dél-afrikai bennszülöttek Isten elõtt egyenlõk a fehérekkel,
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tehát még Colenso püspöke is publikált egy Geometriát, amelyben a háromszög szögeinek összegérõl szóló tétel igazsága minden kétség fölött állt.
AUGUSTUS DE MORGAN:

Egy új geometriát felállítani a középkorban elképzelhetetlenebbnek tûnt volna, mint egy új Újtestamentumot írni.
JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Gyermekkorom óta gyûlöltem Eukleidészt. Csakhogy nálunk, Angliában, Eukleidész közvetlenül a szentírás után következik, és úgy tekintenek rá, mint az Angol Alkotmány elõretolt hadállására.
THOMAS BEDDOES:

Tehát egyetért velem abban, uram, hogy legfõbb ideje
megszabadulni Eukleidész Elemeitõl. Csakugyan, nem is volna lehetséges
egy tudományt ennél undorítóbb módon kifejteni. Geometry made difficult!
THOMAS HOBBES:

Illa Geometriae pestis!37

JAMES JOSEPH SYLVESTER: Szép számmal akadnak olyan emberek, akik mindazt, ami Eukleidész Elemeinek elsõ könyvébõl következik, úgy tekintik,
mint valami undorító váladékot, mely hasonló az oszlásnak indult osztrigák gyöngyeihez, vagy pedig úgy – ezt valahol máshol olvastam –, mint
„az emberi szellem beteges kinövését”. Sokan mások ismét igazolását, létalapját abban látják, hogy a fizikai tudományok szolgájának szerepét
játssza. Egy újabb szerzõ, igen nagy leleményességrõl tett tanúságot, amikor kifejtette a geometriával kapcsolatos kétségeit. Feltette ugyanis a kérdést, hogy vajon e tudományt, ha önmagában nézzük, lehet-e komolyabb
vagy érdekfeszítõbb vállalkozásnak tekinteni az emberi elme számára,
mint a sakkfeladványok tanulmányozását vagy a kínai rejtvények kibogozását. Voltaképpen mi jelentõsége lehet számunkra, mondja õ, annak,
hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ? Sokkal lenyûgözõbb ennél egy különös házasságról szóló vagy a nemzetközi evezõsbajnokság részleteinek szentelt tudósítás olvasása!
JOHN MALCOLM BULLOCH:

Tehát megvan az oka annak, hogy a skót egyetemista diákok kórusban éneklik, andante moderato, Ernst Newton megzenésítésében ezt az Eukleidészhez írt himnuszt: I don’t object to Dr. Bain /
Or Mr. Mill although he’s dry / I’m docile under Hegel’s rein / But then my
heart is ruddely torn / By Props, and problems that I try / And Thus I never
cease to cry – (kórusban) „Ah, why was Euclid ever born? Ah, why was Euclid
ever born?”38

PALIMPSZESZT

| ELSÕ RÉSZ

59

1

NICOLAS BOURBAKI S. A.: Le Eukleidésszel! Halál a háromszögekre!
LEIBNIZ:

A bûn nem cél, nem is eszköz, hanem csupán conditio sine qua non.39

THOMAS DE QUIENCEY:
DESCARTES:

Gyilkosság, mint a szépmûvészetek egyike…

…elõre megfontolt metafizikai szándékkal elkövetve.

JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Annak ellenére azonban, hogy mindig is ellenszenvvel viseltettem Eukleidész iránt, és ez az ellenszenv második természetemmé vált, be kell vallanom önöknek, hogy valahányszor sikerült
algebrai és aritmetikai kutatásaim során mélyebb rétegekbe hatolnom,
mindig megbizonyosodtam arról, hogy végül is egy tisztán geometriai tenger fenekére értem.
PAUL CARUS:

Eukleidész Elemei nincsenek az isteni kinyilatkoztatás könyvei
közt számon tartva. A matematikai igazságok mégis a szakrális birodalmához tartoznak. Eukleidész nagy mûve isteni sugallat eredménye, melyet az
emberiség kanonikus könyvei közé kell sorolni.
ABRAHAM GOTTHOLF KAESTNER:

Igen! Hiszen Eukleidész Elemei csak az igazságot tartalmazzák. Ebben az elõnyben csak egyetlen nagy könyvvel osztozik – a Bibliával, mondják a teológusok. Minden bizonnyal. Csakhogy
szemben a Bibliával, egyetlen másolónak, fordítónak, kommentátornak és
buzgó követõnek sem sikerült az Elemekbe egyetlen hamis állítást sem beírni, vagy egy ott kimondott igazságot érvényen kívül helyezni.

PAUL VALÉRY: A görögök megalapozták a geometriát. Ez egy esztelen vállalkozás volt. S mi még mindig azon vitatkozunk hogyan is volt ez az õrület
lehetséges.
ERIC TEMPLE BELL:

A görögök – Platón, Arisztotelész, Eukleidész – eszmetörténeti jelentõsége egy szóval összegezhetõ: ez az aranykor alkotta meg azt
az aranyláncot, amely több mint kétezer éven keresztül gúzsba kötötte az
emberi elmét.
DAILY NEWS:

If there should be another flood / Hither for refuge fly / Were the
whole world to be submerged / Euclid’s book would still be dry.40
GEROLAMO CARDANO:
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bír, és maga az abszolút tökély. Az igazság fénye sugároz ki belõle. És egyedül csak azok, akiknek ez birtokában van, képesek minden fogós kérdésben megkülönböztetni az igazat a hamistól.
ROBERT GREENE:

This Gentleman’s Mathematics does not Reach Far Namely,
that the Three Angles of a Triangle are Equal to Two Right Ones, have not all
the Truth in them, which his Connexion of Ideas Supposes; and only is so,
under Certain Circumstances and Conditions and is not Absolute True.41

JAMES BEATTIE: Ha a józan ész hiányzik, akkor bizony nagyon is könnyû abszurd princípiumokat megengedni. Ezekbõl kiindulva, ezeket igaznak tartva aztán lehetséges olyan okoskodásokat folytatni, amelyek önmagukban
teljesen kifogástalanok. Ezt egyébként, az õrület bizonyos formáiban megfigyelhetjük. A sok okoskodás tébolyba dönt.
GEORGE CAMPBELL:

Mikor Behmen, a teuton teozófus azt mondja, hogy „a
mennyei öröm minden hangja összecsendül, és összhangba kerül az örök
esszencia tüzében” – ez se nem igaz, se nem hamis, hanem egyszerûen zagyvaság. Ám ez a kijelentés: „A háromszög szögeinek összege két derékszögtõl
különbözik” nem csupán nagyképû zagyvaság, hanem színtiszta lehetetlenség. A retorika filozófiája címû mûvemben a szónokoknak ajánlottam, hogy
ezt az állítást mint az abszurditás közismert példáját idézzék.

IMMANUEL KANT: Egy olyan háromszögnek a fogalma, amelyben a szögek
összege több két derékszögnél, logikailag teljesen koherens és semmilyen
ellentmondást nem von maga után. Éppen csak megfoghatatlan a térszemlélet számára, következésképpen maga a semmi, nihil negatívum, tiszta értelmetlenség, hiszen önmagának mond ellent.
JOHANN GOTTFRIED HERDER:

A történelem menete azt bizonyítja, hogy az
emberiség fejlõdésével az emberi faj pusztító démona gyakorlatilag talajtalanná vált. És ez megfelel a politikai ész természettörvényeinek.

LEIBNIZ:

Isten végtelen, a démon határolt. Tehát a jó a végtelenbe tarthat és
oda is tart, míg a rossznak megvannak a határai.

J. G. HERDER:

Ez annyira bizonyos, mint amennyire bizonyos és kétségbevonhatatlan, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel
egyenlõ.
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BENEDICTUS SPINOZA:

Ugyanazzal a szükségszerûséggel, amellyel az irigység
következik az aljasságból, következik a háromszög legbensõ természetébõl
is, hogy szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ.
VOLTAIRE:

Tanácsom, uram: mindenben kételkedni. Kivéve abban, hogy a
háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ.
SZENT ÁGOSTON:

Õszintén megvallva, ha valaki bebizonyítaná nekem, hogy
ez hamis, nem lenne többé semmi, amit biztosan tudhatnék.
JOSEPH BERTRAND:

Eukleidész óta egyetlen geométer sem illette komoly kétellyel a háromszög szögösszegének értékét. Minden jóhiszemû gondolkodó ember...
VALÉRY:

…jó hiszemû és rossz indulatú…

JOSEPH BERTRAND:

…elfogadja ezt, egyedül a vitára, s nem az okulásra éhes
dialektikusok vitathatják ennek igazságát.
DE CROUSAZ:

Ezek mindenekelõtt azzal kötekednek a matematikusokkal,
amit azok követelményeknek hívnak. Vannak azonban olyan, az evidenciából
származó igazságok, melyekkel szemben csak rosszhiszemûséggel lehetne
kifogásokat emelni, mint például ez: Egy pontból egy másikba csak egy egyenes
húzható, & a sík adott egyeneséhez csak egyetlen párhuzamos egyenes húzható.

SIR HENRY SAVILE: Eukleidész Elemeinek gyönyörûséges testét beszennyezi
egy folt: hiányzik belõle egy adott egyenessel párhuzamos egyenes unicitásának a bizonyítása.
NICOLAS MALEBRANCHE:

Egy illusztris tudós, Henri Savile, aki egy tanszéket
alapított a geometria számára Oxford egyetemén, azzal a céllal kezd írni
egy általa kiadott könyvet, hogy bebizonyítsa Eukleidész elsõ nyolc állítását. Egyetlen órára sincsen szüksége egy közepes képességû elmének, hogy
önmaga megtanulja a posztulátumokat, az axiómákat & Eukleidész elsõ
nyolc tételét; de íme egy tudós angol, aki úgy beszél errõl a vállalkozásról,
mintha az igen nagy & igen nehéz dolog lenne, & hálát ad Istennek ama
kivételes kegyelméért, hogy elvégezte azt, amit megígért. Mit? A kör négyszögesítését? Ez a nagy ember elmagyarázta, hogy a párhuzamos egyenesek definíciója és posztulátuma hiányos Eukleidésznél. Íme, milyen bizarr
szándékokra tesz képessé az álmûveltség!
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DE CROUSAZ: De alapjában véve túlléphetnénk azon, amit a matematikusok
követelményeknek hívnak, & e tekintetben megreformálhatnánk a módszerüket. Persze elismerem, ez nem könnyû feladat. Vannak, akik hallani
sem akarnak új módszerekrõl. Ha adódik valami új, kénytelenek lesznek
szembesülni a kirívó ellentmondásokkal. Aki abból próbál hasznot húzni,
amit más egyszerûbben és természetesebb rendben már leírt, az hiába teszi bele a magáét, csak egy közönséges plagizátornak fogják tartani, vagy
legalábbis hajlamosak lesznek, hogy ilyen színben tüntessék fel.
LEIBNIZ:

Párizsi tartózkodásom alatt, az emberek Roberval úron gúnyolódtak, amiért be akarta bizonyítani Eukleidész néhány axiómáját. Én nem
gúnyolódtam rajta. És én azt kívánnám, hogy a példaadás kedvéért, és
azért, hogy elkezdje az ön által javasolt dolgok kivitelezését, szíveskedjék
ön is bekapcsolódni néhány elfogadott axióma vizsgálatába és bizonyításába, hogy jó példát adjon másoknak, és kérem, uram, ha alkalma nyílik rá,
adja át hódolatteljes kézcsókjaimat de Malebranche tisztelendõ úrnak.

AUGUST LEOPOLD CRELLE:

Ami engem illet, õszintén kimondom, hogy bizonyítás nélkül nem tudom elfogadni Eukleidész posztulátumát. Mi is történne a geometriával, ha tagadnánk a párhuzamosok posztulátumát?

ERNST KNORR: Legendre munkái, de fõként Crelle úr 1822-ben közzétett eredményei alapján úgy vélem, hogy többé teljesen elfogadhatatlan Eukleidész
posztulátumának tagadása és egy az Eukleidészétõl eltérõ, annak ellentmondó rendszer lehetõségének a tekintetbe vétele, csupán arra az ürügyre hivatkozva, hogy ez a posztulátum nincsen bebizonyítva. Crelle munkái elõtt egy
ilyen hipotézis egyetlen érvényes ellenvetéssel sem találhatta szembe magát.
Mára azonban teljesen tarthatatlanná vált az euklideszi posztulátum tagadása, még azzal a megkötéssel is, hogy csak egy egyszerû hipotézisrõl van
szó. Kollégám és barátom, Lobacsevszkij úr, dolgozataiban sikeresen – és kifogástalan logikával – fejtette ki ennek a hipotézisnek a következményeit, és
szívesen elismerem, hogy ennek a vállalkozásnak a véghezvitele nem mindennapi szellemi szabadságot követelt. Annál sajnálatosabb, hogy képtelen
vagyok egy másfajta geometria – amit õ maga egyébként imaginárius geometriának nevez – lehetõségével kapcsolatos nézeteit osztani. Munkája valójában csak azt mutatja, hogy egy ilyen geometria lehetetlensége nem
bizonyítható az általa választott különös módszer segítségével. Ám ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne találhatnánk más eljárásokat, amelyekkel
hipotézise kiküszöbölhetõvé válik.
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WILHELM LANGIUS:

A geometriai axiómákat megingathatatlanoknak és abszolútnak tartjuk, nem pedig egyszerû hipotetikus kijelentéseknek, melyek igazsága kétségbe vonható, ahogyan azt a szkeptikusok szeretnék.
Mindazonáltal Eukleidész párhuzamossági posztulátuma rendkívül zavarba ejtõ, és nagy homály veszi körül.

ADRIEN MARIE LEGENDRE:

A legegyszerûbb állítások a legzavarbaejtõbbek.
Pontosan ez a helyzet Eukleidész párhuzamossági teorémájával…
LOUIS BERTRAND DE GENÈVE:

Tegyük fel, hogy egy vadász, miután egy nyíllövéssel leterített egy dámvadat, így kezd el gondolkodni: „Ezt az irányt
nevezik egyenes vonalnak, és errõl én igen világos fogalommal rendelkezem.” Csakhogy a vadász nem éri be ennyivel. Biztos akar lenni abban,
hogy a háromszög szögeinek összege nem kevesebb két derékszögnél. Fölteszi hát a kérdést: „Lehetséges volna-e, hogy két egyenes párhuzamos legyen egymással, akkor, ha egy harmadik egyenessel olyan szögeket
képezne, amelyek összege nem lenne egyenlõ két derékszöggel?” De bármilyen egyszerû legyen is az állítás, amit a feltett kérdés formájában fogalmazott meg, a vadász csak azzal tudott válaszolni a kérdésre, hogy eleve
visszautasította a kérdésben megfogalmazott tulajdonság elfogadását.
DUGALD STEWART:

Hogy bizonyítást kell kapnia, ez nyilvánvaló, hiszen ha
igazsága valaha kétségessé válna, semmilyen késõbbi fejlõdés nem volna
lehetséges. Igaz, hogy egy ilyen bizonyítás nehézségekbe ütközik, de ez
egyedül pedáns matematikusok, illetve a skolasztikus szubtilitásokra éhes
metafizikusok számára zavaró, akik mindenáron ragaszkodnak a geometriai princípiumok kifejtésének tökéletes eleganciájához.

G

EORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: Az uralkodó nézet szerint Eukleidész
párhuzamossági posztulátuma bizonyításra szorul, és ezt a vélt hiányosságot megpróbálták különbözõ módokon bepótolni. Véleményem szerint
azonban éppen ebben nyilatkozik meg Eukleidész igazának motivációja.
DAVID HILBERT:

Arra a kérdésre, hogy a párhuzamossági posztulátum levezethetõ-e más geometriai axiómákból, Eukleidész tagadó választ adott.
G. W. F. HEGEL:

Hisz ennek az axiómának a bizonyítása részét kellene hogy
képezze a párhuzamosság fogalmának. Csakhogy egy ilyen bizonyítási eljárás egyáltalán nem az eukleidészi tudományra tartozik.
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JEAN LE ROND D ’ALAMBERT: A párhuzamosok kérdésérõl értekezni csupán a
metafizikával való visszaélés a geometriában.
ANTOINE ARNAULD: Csak hasztalan idõfecsérlés lenne azon törni a fejünket,
hogy miképpen volna bizonyítható…
SYLVESTRE FRANÇOIS LACROIX:

Haszontalan erõfeszítések. Mire is volna jó
nyakatekertté tenni a legvilágosabb fogalmakat, haszontalan bizonyítékokkal zavarossá tenni azt, ami már önmagától is nyilvánvaló.

JEAN-ÉTIENNE MONTUCLA: Affektált kényeskedések, melyek úgy segítik a tudományt, hogy közben idegesítik.
QUATEMBER ZEITSCHRIFT:

A nagy matematikusok többségének véleménye
szerint nem éri meg a fáradságot, hogy törõdjünk vele.
PIERRE SIMON DE LAPLACE:

Át kell engedni ezeket a vitákat a metafizikus

geométereknek.
NAPÓLEON BONAPARTE:

Vitebskben örömmel vettem tanulmányát, kedves
Laplace gróf. A matematika haladása és tökéletesedése szorosan összefügg
az Állam virágzásával.

MICHEL CHASLES:

Bizonyíték erre a történelem. Azok a birodalmak voltak a
legtartósabbak, amelyek mûvelték a matematikát, azok az államfõk, akik
támogatták a matematika fejlõdését ragyogó uralmat, és örök dicsõséget
mondhattak a magukénak.

CARL

FRIEDRICH GAUSS: A párhuzamosok elméletében Eukleidész óta
egyetlen lépést sem tettünk elõre. Ez a matematika szégyenfoltja, melynek,
elõbb vagy utóbb, új arculatot kell kapnia.

BOLYAI FARKAS: Egy feneketlen éjszaka ez és ez a feneketlen sötétség talán
ezer newtoni óriás tornyokat elnyel; nagy és örökös seb ez az én lelkemben. Én feltettem volt magamban, hogy feláldozom magamat az igazságért, s kész lettem volna mártír lenni, csak hogy a geometriát megtisztítva
ezen mocsoktól adhassam az emberi nemnek; irtóztató óriási munkákat
tettem, de tökéletes megelégedést nem találtam. Visszatértem, mikor átláttam, hogy ennek az éjszakának a földrõl fenekét érni nem lehet, vigasztalás nélkül, sajnálva magamat és a szegény emberi nemet. Megfoghatatlan,
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hogy ez az elháríthatatlan homály, ez az örök napfogyatkozás, ez a mocsok hogy hagyatott a geometriába, ez az örök felleg a szûz tiszta igazságon.
PAUL BOURGET:

Ennek a léleknek olyan segítségre volt szüksége, amely,
hogy úgy mondjam, természetfeletti volt. De egy ilyen formulát még
csak kimondani is, ugyanolyan õrültnek tûnt számára, mint a háromszögnek olyan szögeket tulajdonítani, melyek összege nem egyenlõ két
derékszöggel.
N. N. SCHULTZ:

A tudományt nem lehet körmönfont misztifikációkkal és
rossz tréfákkal megerõszakolni. Ezek nevetségesek, még akkor is, ha adott
esetben korunk egyik leghíresebb matematikus tekintélye, Gauss profeszszor úr hangoztatja õket. Mivé válna a geometria Eukleidész párhuzamossági elmélete nélkül?

ARTHUR SCHOPENHAUER: Az Eukleidész által alkalmazott bizonyítástípus,
a deduktív módszer, saját lényegébõl szülte meg önmaga karikatúráját és
paródiáját: a párhuzamosok és a háromszög szögösszege körüli disputát.
A logikai módszer itt visszazuhant a teljes bárgyúságba.
DUGALD STEWART:

A párhuzamosok eukleidészi axiómája körüli huzavonák
tisztán spekulatív és skolasztikus jellegûek, és a geometria tudományos bizonyosságát fenyegetik.

LEIBNIZ:

Az igazat megvallva ezekben a csatározásokban nem annyira az
igazságról van szó; ugyanazon a karon más-más alkalommal más-más ellentétes nézeteket hirdettek. Megmutatták Casaubonnak a Sorbonne
nagytermét, s ezt mondták neki: Íme egy hely, ahol századok óta vitatkoztak. Õ így válaszolt: És mire jutottak? És mi jobbat lehetne tenni, mint
csökkenteni az ellentétet, azaz a vitatott igazságokat nyilvánvaló és vitathatatlan igazságokra redukálni?

CYRILLE ROZET:

A posztulátumot, melyet Eukleidész állított nekünk / Már
rég halálra ítéltem / „Gyerünk Rozet, kiáltotta szárnysegédem / E posztulátum szívét pallosoddal döfd át. Menj és javítsd ki a párhuzamosok elméletét, szabadítsd meg tökéletlenségétõl. / Elõször is bebizonyítva / Hogy
bármely háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ”. Erre /
Véres pallosom az óriás felé csap / És a posztulátum végre elesik: / Legyõzõjének lábaihoz, végleg kilehelve lelkét / S zavarában meghal. / Ezentúl
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imigyen a Geometria minden ízében egzakt. / Ez felfedezésem eredménye
/ Amelyet a Jura-hegyvidék tanító urainak ajánlok.
LEIBNIZ:

Osztom a véleményét, hogy jó volna bizonyítást keresni minden
olyan igazságra, amit be lehet bizonyítani. Jó, hogy van néhány gondolkodó, aki igyekszik pótolni azt, amit az emberek hátrahagytak, azért hogy
elõbbre jussanak. Maga Descartes úr is, aki felújította a régiek kételyeit,
hogy semmit se fogadtasson el velünk bizonyítás nélkül, arról álmodott,
hogy axiómákra alapozva bizonyítsa be állításait; ám ehelyett megfontolatlanul másféle, jóval kevésbé biztos, ám annál tetszetõsebb okfejtésekbe
bocsátkozott, s ez az, amit auram popularemnek hívnak.

ENCYCLOPAEDIA AMERICANA: Many have lost much time, and some even
their reason, in their efforts to demonstrate the Postulate of Parallels.42
ABRAHAM GOTTHELF KÆSTNER: Senki, hacsak nem vesztette el ép eszét, nem
létezik, aki kétségbe vonná Eukleidész posztulátumát. El kell fogadni azt,
anélkül, hogy a bizonyításával törõdnénk.
JOHN WALLIS:

Cum igitur luce sua sit clarum videatur, quod nemo sanus

dubitavit.43
ANTOINE ARNAULD:

Contra negantem principia non est disputandum.44

LEIBNIZ:

Ami azoknak az elvét illeti, akik azt mondják, hogy nem kell vitatkozni olyanokkal, akik tagadják a princípiumokat, igaz, hogy a botrányok
és a zûrzavar elkerülése végett a nyilvános viták terén bevezethetõk olyan
szabályok, melyek alapján tilos vitatni bizonyos lefektetett igazságokat:
erre vonatkozólag csak azt mondhatom, hogy ez inkább rendõrségi, mintsem filozófiai kérdés.

LEWIS CAROLL: A párhuzamossági axióma logikai bizonyítása haladást jelentene, valószínûleg a legnagyobbat, melyet Eukleidész kora óta valaha is
tettek.
MATTHEW RYAN: In honor of the Giver of all KNOWLEDGE, I challenge all the
universities of Washington DC, and of the world, to discover the least falsity or obscurity in the Euclidean Logic. If any falsity or logical fallacy be
found, then I offer half my income during life to the District of Columbia
officials, for the purpose of charity.45
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FÉNELON: Ó, hogy az emberi szellem mily nagy! Eszméi egyetemesek, örökkévalók, mozdíthatatlanok: Lehetetlen lenni és nem lenni; a háromszög szögeinek összege nem térhet el két derékszögtõl. Ezeknek az igazságoknak az érvényét
nem csorbíthatja semmilyen kivétel. Soha nem lesz lehetséges olyan egyenes, olyan szög, olyan háromszög, mely nem felel meg e szabályoknak.
E szabályok mindenkor érvényesek, jobban mondva minden kort megelõzõen és minden felfogható koron túl, mindig érvényesek lesznek. Még ha öszsze is dõl az egyenesek és a háromszögek egész világegyeteme – a geometriai
tételek önmagukban véve továbbra is változatlanul igazak maradnak.
ISAAC BARROW:

Ha a geometria egyik princípiuma valaha is megrendülne,
fel kellene készülnünk rá, hogy a világ tartópillérei sarkaiból kifordulnak.
A világ gépezete teljes egészében romba dõlne.
AUGUST LEOPOLD CRELLE:

Ez egy valódi földrengés volna, ami megingatná a
matematika épületét. Az igazság halálra lenne ítélve. És az így szegénységbe merült emberi faj siralmas állapotba zuhanna.
LEIBNIZ:

Ad vertiginem érveknek hívhatnánk azokat az argumentumokat,
melyekben így okoskodunk: ha ezt a bizonyítékot nem fogadjuk el, akkor
semmilyen eszközünk sincs arra, hogy bizonyosságot szerezzünk arra a
kérdésre vonatkozólag, amelyikrõl éppen szó van. Ezt azonban abszurditásnak tartják.
L. M. KAHLE:

A jó ügynek tudnia kell fenntartania magát az összes kétségek
közepette is, amit felhoznak ellene. Máskülönben inkább hívei erõszakosságának & fondorlatosságának, vagy gyáva önelégültségének, mintsem
saját jogának & belsõ értékének lesz tulajdonítható, ha adósa marad hitelének.

LEIBNIZ:

A jogtudósok néha hasonló okfejtésekkel éltek, hogy igazolják az
állítólagos boszorkányok elítélését vagy megkínzását. Így érveltek ugyanis: ha ez az érv elesik, hogyan gyõzõdhetünk meg? Csakhogy ez nem érvelés. Ez az érv mindazonáltal jó néhány esetben, például akkor, amikor
valaki tagadni akarná a legalapvetõbb és közvetlen igazságokat.

L. M. KAHLE:

Az igazság erõire nézve bántó hiányosságról tanúskodna, ha
azt kívánnánk, hogy a törvények tekintélyét úgy alkalmazzuk mi is magunk között, amint azt a muzulmánok teszik, tehát, hogy tûzzel & vassal
fenyegetve tiltsunk minden vallási tárgyú vagy a gondolkodás szabadságáról szóló vitát.

68

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

J. A. P. BÜRGER:

1830. március 30-án Õ Királyi Fensége, a mi Serenissimus
Lipót Nagyhercegünk, a Haza Atyja, a tudományok és mûvészetek Pártfogója halhatatlan Atyjának trónjára lépett. Ez a nap egybeesett nagy geometriai fölfedezésem tizenötödik évfordulójával: tudniillik Eukleidész
posztulátumának egzakt bizonyításával. A világ minden nemzetéhez tartozó legkiválóbb matematikus koponyák huszonegy századon át visszatérõ kudarcai után úgy tûnt, hogy egy ilyen bizonyítás a megvalósíthatatlan
birodalmához tartozik. Ez késztetett arra az elhatározásra, hogy Õfenségének ajánljam azt a geometriai alakzatot, melyen korszakalkotó bizonyításom alapul. Fogadtassék ez szerény ajándékul ama ünnep alkalmából,
melyet városunk, Heidelberg polgárai egy csodálatos tûzijátékkal tettek
emlékezetessé, a Badeni Hercegi Ház iránti mélységes hódolatuk és szeretetük jeléül.
WESTMINSTER REWIEW: A párhuzamossági elmélet bizonyításának felfedezése egy csapásra megszabadíthatna bennünket annak a salaknak a jelentõs
részétõl, ami a dialektikus mûvészet ajtaja elõtt halmozódott föl. És ha ezt
az eseményt nem is követi közvetlenül egy szabadelvû kormányzat fölállítása és a kereskedelem szabadsága Európában, de azért legalábbis egy ahhoz hasonló hatással fog járni, mint amilyen hatást Eukleidész felfedezése
gyakorolt a feudális rendszer eltörlésére az arab világban.

O

MAR KHAYYAM: Láttam egy könyvet, amelyet az igen istenfélõ Abu Ali
ibn al Haytam írt – Isten legyen irgalmas hozzá –, melyben a szerzõ azt állítja, hogy eloszlatta mindazokat a kételyeket, melyek Eukleidész Elemei
elsõ könyvének ötödik posztulátumával kapcsolatban merülnek fel. Egyáltalán nem kételkedtem, hogy bebizonyította ezt. De miután átfutottam a
bizonyítást, látnom kellett, hogy túlzott erõfeszítései különös dolgok felé
terelték, melyek teljesen idegenek a geometriai bizonyítás szellemétõl.
Ami a modernek hibáit illeti e tétel bizonyításánál, mindannyian figyelmen kívül hagyják azt az elvet, amit Arisztotelész, a filozófus hagyott
ránk örökül: azt, hogy két egymás felé tartó egyenes nem közeledhet elõször egymáshoz, hogy azután majd egymástól távolodjon.
ANNALES ACADEMIAE RHENO -TRAJECTINAE:

Legmagasabb királyi rendelet szerint díjazásban részesül az, aki megállapítja, hogy melyek azok az okok,
amelyek egészen napjainkig megakadályozták a matematika fejlõdését
ezen a területen, és akinek sikerül Eukleidész szellemében újra megalapozni a geometria tudományát.

PALIMPSZESZT

| ELSÕ RÉSZ

69

1

CAROLUS HAUFF:

A Mi Dicsõ Felségünk, a Belga Király rendelete szerint,
mely elrendeli a Tudomány ama templomának a fölállítását, mely Gand
városának Egyeteme. Továbbá minthogy a Királyi Nagylelkûség méltónak
találta azt a múzsák oltalmába helyezni, nem szeretném elszalasztani az
alkalmat, hogy Akadémiánkat részesedni hagyjam abban a dicsõségben,
hogy ugyanennek az ünnepélyes napnak az alkalmából sikerült elhelyeznem a geometria épületének sarokkövét, hogy imigyen megadassék neki
végre az a szilárd alap, amelytõl kétezer éven át meg volt fosztva, olyan
alap, melyet szüntelenül, noha mindvégig hiába kerestek, nyilvánosan követeltek és óhajtottak. Hogy kielégítsem e vágyat és e várakozást, felajánlom a Párhuzamosok új elméletét, mely egyébiránt válasz az utrechti
egyetem 1818-as évkönyveiben kiírt nyilvános pályázatára, mely Eukleidész
igazának megvédését kéri. Ezennel meghívom tehát önöket, viri clarissimi,
hogy bocsátkozzanak le erõdítményeimbe, szíveskedjenek ellenõrizni annak falait, megvizsgálni fegyverzetem, munícióm, ágyúim, puskáim és az
egész hadigépezetemet, állapítsák meg, hogy a védelmem hatékony-e,
vagy ha úgy tetszik, viseljenek háborút ellenem.
ADRIEN MARIE LEGENDRE:

Nem rejtem véka alá ön elõtt, uram, hogy a ráció,
úgy tûnik, teljességgel az ellenfeleinek oldalán áll. Nekem úgy tûnik, hogy
az ön bizonyításai ellen folytatott harcuk teljesen gyõzelmükkel végzõdtek, dacára mindazoknak az erõfeszítéseknek, amelyeket bizonyításain védelmében tett.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG:

Mi értelme van annak, hogy megcáfoljuk
azt a háromszöget, melynek három szöge nem tesz ki két derékszöget?
Meggyõzni a szkeptikusokat? De milyen érv gyõzhetné meg azokat, akik
minden áron abszurditásokban akarnak hinni?
FRANZ ADOLPH TAURINUS:

Lichtenberg úr úgy találta, hogy ezeknek az erõfeszítéseknek nincs értelme. Ez érthetõ. Lichtenberg úr nem matematikus.
Õ fizikus és humorista.
WILHELM TOBIAS:

Fechner, a nagy fizikus szintén híres humorista volt. Egyik
legsikerültebb tréfája a négydimenziós tér leírása volt. Bizarr ismertetõje
az 1846-ban „Dr. Mises” álnéven kiadott Négy paradoxon címû könyvecskéjében található. Könyve négy fejezetének címei önmagukért beszélnek:
1. Az árnyék él; 2. A négydimenziós tér; 3. Létezik boszorkányság; 4. A világ
nem konstruktív, hanem negatív és destruktív princípiumok szerint lett megteremtve.
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DR. MISES:

Igen, a negyedik dimenzió csak egy árnyék, egy fekete lyuk a lét
fényes világában. És ha ez az árnyék csupán Semmi volna, nem merészelném védelmezni az életét. Ám kevesebb, mint Semmi, és pontosan ez az
ütõkártyája. És a geométert elvakítja a haladás fénye, hogy amit elõre lát,
azt már most képes megvalósítani. Valóban, e pontból kiindulva kidolgozhatja egy magasabbrendû és abszolút igaz matematika alapjait.

LOUIS POINSOT: Ha a matematika többé már nem jelenti magát az igazságot,
egy halom nevetséges fércmû halálosan komollyá válhat, s ezek közül néhány egyenesen fennköltté lesz.

A

QUINÓI SZENT TAMÁS: Az ember gondolkodó és nevetõ állat, és a háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ. Amennyiben a szögek
összege különbözik két derékszögtõl, úgy az ember boldogtalan és esztelen.
CARL FRIEDRICH GAUSS:

Ki lenne képes magába fojtani a nevetést, ha azt javasolnák neki, hogy fogadja el a háromszög új fajtájaként az egyenes oldalú háromszögnek egy olyan lehetetlen alakzatát, melynek szögei
meghaladják a két derékszöget. Ez nem volna más, mint puszta játék a
szavakkal!

JOHANN-HEINRICH LAMBERT:

Argumenta ab amore et individa ducta.46

II. FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA: Tanúsíthatom, hogy Lambert úrnak hiányzik a józan esze. Mégis azt állítják, hogy õ Európa egyik legnagyobb
geométere. Én azonban úgy látom, hogy õ a világegyetem legmogorvább
teremtménye. Úgyszólván majdhogynem kényszeríttetek rá, hogy felvegyem Akadémiánkba. Ez az ember egy karibiai vagy afrikai bennszülött,
aki nem ismeri a földi lények nyelvét, csak egyenletekben és algebrában beszél. Nem áll szándékomban, kedves d’Alembert uram, egyhamar abban a
megtiszteltetésben részesülni, hogy társalogjak vele.
BLAISE PASCAL:

Nyilvánvaló, hogy semmiféle szükségszerû kapcsolat sincs
egy dolog definíciója és létének biztosítéka közt; és nyilvánvaló, hogy
ugyanolyan jól definiálhatunk egy lehetetlen, mint egy valóságos dolgot.
Így egyenes és derékszögû háromszögnek nevezhetjük azt a háromszöget,
amelyet úgy képzelnénk, hogy két derékszöge van, majd bebizonyítanánk,
hogy egy ilyen háromszög lehetetlen.
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LOCKE:

Hiszen ha valaki egy olyan három szögbõl álló alakzatot, melynél
mindegyik szög derékszög, egyenlõ oldalú háromszögnek nevez, az ugyanolyan, mintha az igazságszolgáltatás szót arra az aktusra használná, melylyel valakit akarata ellenére megfosztanak becsületes munkájának
gyümölcseitõl. Hisz ahol nincs tulajdon, ott nincs jogtalanság állítás igazsága
ugyanolyan biztos és szükségszerû, mint az, hogy a háromszög szögeinek
összege két derékszöggel egyenlõ, továbbá azt állítani, hogy a szögek összege
különbözik két derékszögtõl, ugyanolyan képtelenség, mint azt állítani,
hogy ahol nincs tulajdon, ott jogtalanság van.
LEIBNIZ:

Ha semmilyen tulajdon nem létezne, ha minden közös lenne, attól még létezhetne jogtalanság.

DAVID HUME:

Legyen mégoly világos és határozott ideánk is egy háromszögrõl, ebbõl soha nem juthatunk arra a következtetésre – demonstratív gondolatmenet nélkül – hogy szögeinek összege egyenlõ két
derékszöggel. És ahhoz, hogy meggyõzõdjünk annak a kijelentésnek a
hamisságáról, hogy Ahol nincs tulajdon, ott nincs jogtalanság, elég csupán,
ha kifogástalan módon úgy definiáljuk a jogtalanságot, mint a tulajdonból
fakadó erõszakot.
LEIBNIZ:

A Háromszög ideájának ugyanúgy megvannak az archetípusai a
dolgok lehetõségében, mint a Bátorság ideájának. Persze kitalálhatunk lehetetlen módozatokat is…

KANT: Csak két a priori szükségszerû princípiumokon alapuló racionális
tudomány van: a tiszta morál és a tiszta geometria. Az etikai posztulátumok ugyanolyan megfellebbezhetetlen bizonyossággal bírnak, mint Eukleidész tételei.
LOCKE:

A morális tételek igazsága ugyanolyan bizonyos és ugyanúgy bebizonyítható, mint a geometria tételei. Nincs kormányzat, mely alattvalóinak abszolút szabadságot engedne vagy A gyilkosságot halállal kell büntetni
oly tételek, melyeket ugyanolyan biztos módon be tudok bizonyítani,
mint azt a tételt, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel
egyenlõ.
LEIBNIZ:

Igen, hiszen a kormányzat bizonyos törvények létesítése, melyeknek a végrehajtását megköveteli, az abszolút szabadság pedig az a hatalom,
hogy mindenki azt tegye, ami neki tetszik.
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MALEBRANCHE:

Nincs tudomány, mely olyan szoros kapcsolatban volna velünk, mint a morál: ez tanít meg mindarra a kötelességre, amellyel Istennek
és Uralkodónknak tartozunk. A morál egyetlen princípiuma ez: Ahhoz, hogy
erényesek és boldogok legyünk, feltétlenül szükséges Istent szeretni – s ez az egész
keresztény morál alapköve. A geométerek saját tudományukon belül már
levezették princípiumaikból azok szükségszerû következményeit.

PLATÓN:

Az erotikus szükségszerûség sokkal meggyõzõbb, ó Glaukón, mint
a geometriai szükségszerûség.

MALEBRANCHE:

Az emberek többsége láthatólag képtelen bármilyen következtetést is levonni a morál elsõ elvébõl. Ha az emberek csak tökéletlenül értenék meg ezt a geometriai tételt: A háromszög szögeinek összege két derékszöget
tesz ki – bizonyosan nem lennének nagy geométerek. De ha túl azon, hogy a
geometria eme alaptételét zavarosan és tökéletlenül fogják fel, ráadásul még
érdekükben is állna, hogy a háromszög szögeinek összege ne legyen egyenlõ
két derékszöggel, és hogy a hamis geometria ugyanúgy megfeleljen perverz
hajlamaiknak, mint a hamis morál, akkor ugyanolyan abszurd paralogizmusokat fabrikálhatnának a geometriában, mint a morál terén, mivel tévedéseik kellemesek volnának nekik, az igazság pedig csak zavarná, elbódítaná,
bosszantaná õket.

A

LBERT EINSTEIN: Amíg a tudomány területén belül maradunk, addig soha
nem fogunk olyan paranccsal találkozni, mint a Ne ölj! Azt hihetnénk tehát, hogy a logikus gondolkodásnak semmi köze a morálhoz. A tudomány
képtelen arra, hogy etikai normákat dolgozzon ki.
GEORG BERKELEY:

A morál alapjaira találhat a matematikában, de kizárólag
az alkalmazott matematikában.

EINSTEIN:

Viszont nagyon is jól levonhatunk következtetéseket etikai elvekbõl, miután egyszer megegyeztünk bennünk. Az etikai elvek a morál
terén hasonló szerepet játszanak, mint az axiómák egy matematikai elméletben. Ezért van értelme feltenni olyan kérdéseket, mint a Miért nem szabad hazudni. Valójában ez a parancs nem más, mint egy következtetés,
mely ebbõl a premisszából származik: A hazugság lerombolja a másik ember
szavába vetett bizalmat; és e bizalom nélkül nem lehetséges társadalmi
együttmûködés és együttélés. Egy ilyen együttmûködés mindazonáltal
föltétlenül szükséges az emberiség megélhetéséhez, vagy legalábbis az elviseléséhez. Az egész gondolatmenet tehát a következõ elvekre redukálható: Az emberi élet szent, óvni és védeni kell, és a szenvedést el kell kerülni.
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ARISZTOTELÉSZ:

Különös analógia van az etikus cselekedetek és a geometriai tevékenység közt. Mindkét cselekvés a jó megvalósítását tûzi ki célul.
De a cselekvés ágense elõtt ott van egy alternatíva; és választania, döntenie kell az egyik mellett, mint a jó mellett, s elvetni a másikat, mint a roszszat. A döntés épp azért szabad, mivel lehetetlen bebizonyítani, hogy
a kettõ közül melyik tartozik a jó, és melyik a rossz birodalmához. Ha
a döntés megszületett, minden egyéb már szükségszerûen következik abból. Nem illusztrálhatjuk jobban e szabad cselekvési teret, mint annak az
ékesszóló analógiának a segítségével, amit egy, a geometriából vett párhuzamos eset szolgáltat. Az alternatíva eldöntése alkotja az abszolút kiindulópontot, azt a meghatározó és bizonyíthatatlan princípiumot, amelybõl
a cselekvés elkerülhetetlen szükségszerûséggel következik.
SPINOZA:

Geometria more ethico.47

ARISZTOTELÉSZ:

Az elõzetes döntés ugyanazt a szerepet játssza, mint a geometriában az alapvetõ princípiumok. Az ebbõl származó cselekvés láncszemei a bizonyított teorémáknak felelnek meg. Bármilyen legyen is az
elfogadott princípium sajátos természete, a belõle következõ tételek természete ugyanolyan lesz.
PLATÓN:

Ami a végsõ elveket illeti, egyedül Isten ismeri õket, a halandók
közül pedig azok, akiket õ szeret.

ARISZTOTELÉSZ:

A megváltoztathatatlan princípium terminusát általában a világ isteni uralkodójával hozzák összefüggésbe. A geometria arkhé fogalmára ez a kifejezés azonban eredeti értelmében nem alkalmazható.
BOLYAI JÁNOS:

Maga Isten sem tud semmit bizonyítani. Az igazságot Isten
is csak közvetlen úton tudhatja, azaz axiomatikusan.

ARISZTOTELÉSZ:

Ha alapelvnek vesszük, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ – akkor ugyanilyen természetû tételekhez jutunk, mint amilyen az alapelv maga. De ha a háromszög gyökeresen
megváltozik, ha szögeinek összege különbözõ lesz két derékszögtõl, akkor
a tételek geometriai lényege is metamorfózison megy át. Hiszen az, hogy
szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ, ugyanolyan univerzális tulajdonsága minden háromszögnek, mint az, hogy szögeinek összege különbözik két derékszögtõl.
LEIBNIZ:
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SZÓKRATÉSZ: És mit mondasz te a formák szépségérõl, kedves Hippiász, te,
aki atléta vagy és geométer? Nem tartozik-e hozzá a legkiválóbb formákhoz, vagyis a geometriai formákhoz, hogy eltorzuljanak, és hogy csúf és
nyomorult formákat vegyenek föl?
ARISZTOTELÉSZ: Metaszkematizmosz! Figuraváltás! Minden figura megváltoztatja lényegét a homélia tartama alatt.
ALKIBIADÉSZ:

Valóban, nagyon is lehetséges, kedves Szókratészem, hogy
úgy változtatunk figurát, mint a táncban: én, Alkibiadész, önmagam Másikává válnék, nem-Alkibiadésszá.
ARISZTOTELÉSZ:

A háromszög lényege a szögeinek összege. Ez közvetítõ tag
nélkül illeti meg õt, vagyis a szó valódi értelmében bizonyítása nem lehetséges. Úgy kell tekintenünk tehát, mint arkhét, vagy mint axiómát. Valójában ez az összeg lehet egyenlõ, nagyobb vagy kisebb is, mint két
derékszög.
GEORGE KAYAS: Ez Arisztotelész egyik diákcsínje! Ennek a kijelentésnek a
létrejöttét úgy magyarázhatom, hogy Arisztotelész közvélemény-kutatást
hajtott végre arra vonatkozólag, hogy „Mennyi a háromszög szögeinek
összege?”, és három lehetséges választ kapott: két derékszög, kevesebb
mint két derékszög, és több mint két derékszög. A válaszok megfeleltek a
kérdezett személyek matematikai mûveltségi fokának. Azok a tanítványok, akik Apolló Lükeión templomának kertjében lévõ iskolába jártak,
azok adták az egyetlen helyes választ: „A háromszög szögeinek összege
két derékszöggel egyenlõ.”
ARISZTOTELÉSZ:

Ami a kutatást illeti, hátra van még, hogy megtudjuk, az
egymást kizáró állítások közül melyik az igaz; nevezetesen az, amelyik állítja, vagy az, amelyik tagadja ezt az egyenlõséget. Jelenleg lehetetlen többet mondani errõl, de ugyanígy lehetetlen semmit sem mondani róla.
RICHARD WALZER: De kétségtelenül éppoly lehetetlen az is, hogy komolyan
vegyük Arisztotelésznek egy nem euklideszi geometriára való célozgatásait.
DAVID RAPPORT LACHTERMANN: Szeretném elkerülni, hogy alámerüljek annak a sötét és zavaros tengernek a vizébe, amelyben azoknak a lehetõségeknek a vizsgálata kavarog, hogy beszélhetünk-e Arisztotelésznél és
Eukleidésznél egy „nem-euklideszi geometriáról”, amennyiben a párhuzamossági posztulátumot tagadnák vagy mellõznék.
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DIOGENÉSZ LAERTIOSZ:

A grammatikus Széleukosz szerint egy bizonyos
Kroton számolt be arról A búvár címû könyvében, hogy Hérakleitosz írásait egy Kratésznek nevezett ember hozta volna el Görögországba. Mások
szerint Euripidész volt az, aki elõször mutatta meg azokat Szókratésznak,
s miután Szókratész elolvasta õket, így szólt volna: ez egy sötét és háborgó tenger és egy déloszi búvárnak kell lennie annak, aki nem akar belefulladni.

ARISZTOTELÉSZ: Van azonban egy lényegi különbség az etika és a geometria között. A gyönyör felé való vonzódás vagy a fájdalomtól való félelem
csak az etikai és politikai ítéleteket ronthatja meg. Ám sem a gyönyör, sem
a fájdalom nem rombolja le, nem teszi hamissá a geometriai ítéleteket.
Ezért az alternatíva eldöntésére szánt ítélet: A háromszög három szöge egyenlõ vagy nem egyenlõ két derékszöggel nincs alávetve a szenvedélyek romboló
munkájának. És ha a geometriai igazságokat az intellektuális intuíció fogadtatja el velünk, akkor kétség kívül létezik etikai intuíció is, amely a jó
választásában vezérel.
EINSTEIN:

De mi az etikai axiómák eredete? Vajon tetszõlegesek, egyszerûen csak önkényes meggyõzõdésen alapulnak? Tisztán logikai szemszögbõl
nézve az axiómák mindig önkényesek, így az etikai axiómák is azok. De
történeti szemszögbõl nézve az etikai axiómák egyáltalán nem önkényesek. Eredetük abban az egészen természetes törekvésben található, hogy
elkerüljük felebarátunk szenvedését és fizikai megsemmisítését. Az etikai
axiómák státusa, mint azt már barátom, Friedrich Adler, ez a feddhetetlen
és példátlan erkölcsi tisztaságú ember aláhúzta, nem nagyon különbözik
a tudományos axiómákétól: Az igazságuk az értékükben van. Ihre Wahrheit
liegt in der Bewährung.
A NAGY SZOVJET ENCIKLOPÉDIA:

Adler, az osztrák szociáldemokraták jobbszárnyának vezetõje, a munkásosztály forradalmi mozgalmának halálos
ellensége és az amerikai imperializmus ügynöke, 1916-ban meggyilkolta
Stürgkh osztrák miniszterelnököt. 1918-ban, a bécsi forradalom alatt az
osztrák Munkástanácsokat arra használta fel, hogy ezzel álcázza ellenforradalmi tevékenységét, továbbá aktívan támogatta az anschluss pángermán
eszméjét, elõkészítve ezzel Ausztria invázióját az imperialista német
Reich által. Ezzel egy idõben a kozmopolitizmus mérgét is becsempészte
az osztrák munkásmozgalomba. Lenin engesztelhetetlen kritikája megsemmisítõ erejû csapást mért Friedrich Adler reakciós filozófiájára.
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FRIEDRICH ADLER: Meggyilkoltam Stürgkh grófot, igen, elõre megfontolt
szándékkal öltem meg, mivel mint Ausztria miniszterelnöke, felszámolta
a demokrácia utolsó morzsáit is, és a legkeményebb abszolutista zsarnokságot állította fel, hogy folytathassa ezt a gazságos háborút. Egyesek, vele
egyetértve, úgy gondolják, hogy a törvényekkel és az erkölccsel tökéletes
összhangban áll milliók életét feláldozni a Császár, a Haza, a Nemzet nevében, anélkül, hogy azokat, akik ezt elrendelték, bûnözõknek kellene
nyilvánítani. Ezzel szemben azt az embert, aki vállalta annak a saját lelkiismerete által diktált felelõsségét, hogy egy ilyen gyilkosság végrehajtóját
megbüntesse, azt bûnözõnek tekintik.
ARISZTOTELÉSZ:

A lehetetlen nem lehet szabad választás tárgya. Egy õrült,
csak egy õrült határozhatja el magát arra, hogy õ legyen az emberiség ura,
csak egy bolond hiheti, hogy az õ akaratától függ India alkotmányának
meghatározása, csak egy megveszekedett bolond választhatja és dönthet
saját halhatatlanságáért. Hisz a világuralom éppoly abszolút lehetetlenség,
mint a kommenzurábilis átló vagy a kör négyszögesítése.
FRIEDRICH ADLER:

Talán fölismeri a tisztelt törvényszék, hogy a cselekedet,
amit hosszú fontolgatás után elkövettem, két különbözõ etikai vonatkozási rendszerre vonatkozólag ítélhetõ meg, s e két rendszerben az alapvetõ
értékek homlokegyenest ellentétesek egymással. Ez egy ahhoz hasonló
helyzet, amivel a kozmológiában találkozunk. Ptolemaiosznál a Föld a világ mozdulatlan középpontja, és a Nap forog körülötte. Ezzel szemben Kopernikusznál a Nap a rögzített pont, a rendszer középpontja, és a Föld
forog körülötte. Mindkét rendszernek meg voltak a buzgó és meggyõzõdéses hívei, akik az egyik és a másik mellett szóló bizonyítékokat kibékíthetetlen nézõpontjaik felõl vetették fel.
VOLTAIRE:

Csak egyetlen erkölcs van, Monsieur Le Beau, mint ahogy csak
egyetlen geometria van.
LEIBNIZ:

Az Igazságosság és a Mértékletesség ideái nem a mi találmányaink,
ahogyan a Köré vagy a Négyzeté sem, mint azt egy Digby úrhoz intézett
levelemben már kimutattam.

FRIEDRICH ADLER:

Barátomnak, Albert Einsteinnek sikerült mostanában
megmutatnia, hogy szigorúan logikai és geometriai szempontból tekintve
lehetséges bármelyik rendszert elfogadni, hiszen az õket megalapozó elvek
mindkét esetben bizonyíthatatlanok. Tehát pusztán szabad elhatározás
kérdése, hogy melyik mellett döntünk, s melyiket vetjük el. Az erkölcs te-
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rületén szintén két vonatkozási rendszer létezik, s mindkettõ olyan fundamentumokon nyugszik, amelyeket sem összhangba hozni, sem bizonyítani nem lehet. Az egyik ilyen fundamentum Isten parancsa: Ne ölj!
RUDOLF CARNAP:

„Ne ölj!” – csakhogy ez nem egy állítás, legföljebb egy értékítélet! És ha a logikai analízis módszerének vetjük alá, akkor azonnal
nyilvánvalóvá válik, hogy elméleti értelme nulla!
FRIEDRICH ADLER:

Ez az elv egyformán megtalálható a judaizmusban, a kereszténységben és a demokratikus, humanitárius szocializmusban. Ez az
én törvényem. Ebbõl a törvénybõl szükségszerûen következik az emberi
élet szentsége. A nacionalizmusnak más az alapelve, az megengedi, sõt
megköveteli az ártatlanok lemészárlását, s a bûntényt a háború szükségszerûségével igazolja. Ez az önök törvénye, tisztelt törvényszék. És mégis,
ha e rendszerbõl csak egy szál ember is, az egyedüli bûnös, aki eltörölte az
alkotmányt és elvetette a törvényt, elbukik, önök már így kiabálnak: Az
emberi élet szent! Az önök rendszerének van egy nyilvánvaló és súlyos logikai hibája, és semmilyen érv sincs az önök kezében, tisztelt törvényszék,
amellyel elfogadtathatnának velem egy ilyen ellentmondást. És amikor
megöltem egy zsarnokot – majdnem kétévnyi harc után saját lelkiismeretemmel, amely irtózik minden gyilkosságtól, s azt embertelen cselekedetnek ítéli –, akkor inkább cselekedtem az önök törvénye szerint, és
ellentétben a sajátommal. Hiszen létezik nemcsak egy nemzetek közötti
háború, hanem az elnyomottaknak az elnyomóik ellen vívott háborúja is,
az igazságért folytatott háború, amely fölötte áll az önök ítélõszéke igazságának.
MORITZ SCHLICK:

Szókratész egész életén át azon törte magát, hogy megtudja, mire gondolnak az emberek, amikor az erényrõl, a jóról, az igazságról beszélnek. És a maga hírhedt iróniájával meg tudta mutatni
tanítványainak, hogy azok nem tudják, mirõl beszélnek.
FRIEDRICH ADLER:

Ami engem illet, bevallom, uraim, hogy e két morális
rendszer két törvénye, a humanizmusé és a nacionalizmusé, érvényes és
valóságos, és talán még koherens is önmagában. Lehetetlen azonban, hogy
ugyanazt az értéket tulajdonítsuk nekik.

ARISZTOTELÉSZ:

A kiindulópontként választott princípium és annak ellentéte szabad választás tárgya. De a szabadságnak nagy ára van. Felelõsségünkkel kell megfizetnünk érte.
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FRIEDRICH ADLER:

A nacionalizmus kiindulópontja az emberiséget háborúhoz, barbársághoz, összeomláshoz vezeti, míg az elnyomottaknak az elnyomóval szembeni háborúja az emberiség felvirágzásához vezet. És
amiként lehetetlen egyszerre a földön és az égben tartózkodni, úgy lehetetlen egyidejûleg elfogadni a nacionalizmus és a humanizmus alapelvét.
Önök, uraim, azon a földön vetették meg a lábukat, ahol a nacionalista,
hazafias háború lövészárkai találhatók. És a gonosztevõ kormány részérõl
önök el fognak ítélni engem, mivel ugyanolyan megingathatatlanul meg
vannak gyõzõdve háború dúlta földjük igazságának érvényességérõl, mint
ahogy a középkori ember meg volt gyõzõdve arról, hogy a föld, amin áll az
egyedüli kétségbevonhatatlan és megingathatatlan rögzített referenciális
rendszer. Én azonban, tisztelt törvényszék, vonatkozási rendszerként a
Föld elnyomottjainak nemzetek feletti testvériségét fogadtam el. Önök
kötél általi halálra fognak ítélni, rendszerükkel teljes összhangban. Nem
tehetnek másként. Az az egyéni tett, amit a tömegmészárlással szemben
véghez vittem, tudom, nagyon szerény. De a lelkiismeretem tiszta, és boldog vagyok, hogy így fejezhetem be az életemet.

FELIX HAUSDORFF:

Annak az elõkelõ rómainak a szkepticizmusával, aki azt
kérdezi: Mi az igazság?, semmi jobbat nem helyezhetünk szembe, mint annak a hívõ zsidónak a kételyét, aki azt kérdezi: Mi a törvény?

BLAISE PASCAL: Ami Montaigne-t illeti, uram, akirõl hallani akar tõlem, õ,
mint keresztény államban született ember katolikus vallásúnak vallja magát. Ugyanakkor azonban minden dolgot általános és egyetemes kétellyel
illet. Azt kérdezi, hogy a lélek megismer-e valamit, hogy sohasem téved-e,
és hogy zavarosságaiban nem hisz-e éppoly szilárdan, mint abban, hogy
kettõ meg három az hat, vagy hogy a geometriai tételek hamisak.
DE CROUSAZ: Montaigne, hogy eljusson ehhez a szép konklúzióhoz: Solum
certum nihil esse certi,48 egy levesbe fõzi a bölcsek kövét, és azt, hogy két egymás felé tartó egyenes soha nem érhet össze.
PASCAL:

Azt kérdezi, hogy megvannak-e bennünk az igazság princípiumai,
és hogy amit axiómáknak hívunk, megegyeznek-e a lényegi igazsággal. Végül alaposan megvizsgálja a geometriát, s kimutatja, hogy bizonytalanság
van az axiómáiban, majd sorra veszi a politikát, az erkölcstant, a jogtudományt és a többit.
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DE CROUSAZ:

A szabadság feltevése felfedi ennek az elképzelésnek a nevet-

ségességét.
PASCAL:

Oly erõvel és oly kegyetlenül bánik az ésszel, hogy végül arra a
meggyõzõdésre jutunk, hogy az, amit most gondolunk, ugyanannyit ér,
mint egy álom.

ALFRED FOUILLÉE: Az a képzelet szülte geometria, amely az anti-euklideszi
hipotézisen alapul, nem több álomnál, még ha ez egy koherens álom is.
Puszta onirikus álomgeometriákat konstruálnak.
JORGE LUIS BORGES:

Álmodni akart egy embert, egy világot, egy geometriát:
lelkiismeretes aprólékossággal akarta megálmodni ezeket, és ráerõszakolni
õket a valóságra.
PINDAROSZ:

Gi4$H Ð<"D – egy álom árnyéka, íme az ember!

PLATÓN:

Álomban a lélek számára minden ugyanolyan jelenvaló és igaz,
mint az ébrenlétben. És mindvégig eldönthetetlen marad számára, hogy álmodik vagy ébren van.

THEAITÉTOSZ:

Ez csakugyan fölöttébb zavaró, Szókratész. Hiszen nagyon is
jól elképzelhetõ, hogy mindazt, amit itt és most egymásnak mondunk,
csupán álomban mondjuk, mint amikor álmunkban beszélve azt hisszük,
hogy valóságosan beszélünk.
GEORGE BERKELEY:

Íme a nagy rejtély: alszom-e vagy ébren vagyok?

ATHANASIOS KARAGIANNIDES:

A nem-euklideszi geometria formulái pontosan oly módon felelnek meg a „geometriai alakzat” fogalmának, mint ahogyan fölébredés után megállapítjuk, hogy az álmaink megfelelnek a
valóságnak. A nem-euklideszi geometria egy onirikus geometria.
SZÓKRATÉSZ:

Látod? És mivel életünk felét alvással töltjük, az az idõ, amikor az álombeli igazságot állítjuk, megegyezik azzal az idõvel, amikor a valóságos igazságot állítjuk – mindkét esetben ugyanazzal a szenvedéllyel.
LEIBNIZ:

Ha egy láthatatlan hatalom abban lelne örömet, hogy összefüggõ
és egymással összeegyeztethetõ álmokat álmodtat velünk, vajon csak azután hogy felébredtünk, volnánk-e képesek ezeket a valóságtól megkülön-
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böztetni? És éppen úgy, amiként egy valóságos dolgot lehet képzelõdésnek
tartani, mi akadálya van annak, hogy egy jól elrendezett álmot valóságnak
tartsunk?
THEAITÉTOSZ:

Valóban zavarba ejtõ, hogy mennyire hasonlít egymásra
álom és valóság.
NOVALIS:

Az álom világgá lesz.

BERNARD GROETHUYSEN: Az álomban semmi sem képzeletbeli. Egyedül a jelenlét számít. Minden látomás. Minden ott van. Semmi más nem létezik,
nincsenek olyan dolgok, melyekrõl ne tudnánk, hogy vannak-e vagy nincsenek, nem léteznek lehetõségek. Minden van és semmi sincs, de ott
mindez egy és ugyanaz a dolog. Nincs közbülsõ állapot. Viszont az álmodó úgy áll szemben a dolgokkal, hogy minden egyszerre van és nincs, semmi sem enyészik el, semmi sem válik kevésbé valóságossá. Az ember ekkor
mindaz, ami van, és nem tudja elfordítani a fejét, hogy máshová nézzen.
PAUL VALÉRY:

Az álomban minden álom.

FÉNELON:

Álmaim: egy jól szabályozott delírium, mely életem egyharmadát
teszi ki. Íme, egy tévedésekkel kitöltött és jól eltöltött idõ.
LEIBNIZ:

Tegyük fel, hogy egy ember nagyon hosszú idõn keresztül álmodna, mondjuk néhány évig. Vajon mit tenne ez idõ alatt? Nem olvashatna
könyveket, nem kereshetne növényeket a réten, nem vizsgálhatna testeket
mikroszkóp alatt, nem szerezhetne tapasztalatokat a saját testérõl. Csak
az maradna számára, amit a szellemével mûvelhet; márpedig a szellemrõl
szerezhetõ tapasztalatok azok, amelyek a geometriában a bizonyításokat
nyújtják.

SERVOIS ÚR: Az álmatlanságok, kiváló barátom, és a kombinálódó, keresztezõdõ, összekuszálódó stb. fluxiók sorozatai álmokkal töltöttek el engem;
csakhogy egy geométer álmai a geometria körül forognak; így legyen elkészülve arra, hogy álmokat fog olvasni a háromszög szögeinek összegérõl:
nincs olyan háromszög, melyben a szögek összege egy derékszöggel lenne
egyenlõ.
EDWARD MOFFAT WEYER:

De túl ezen az építményen, ezen a remekmûvön,
különösen a tudományos okfejtés eme csodáján, amit Eukleidész alkotott
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Alexandriában, egyszer csak a modern geométerek metageometriai hipertereket hoztak létre a semmibõl, olyan megalapozással, amelyet mi, eukleidésziek fantazmagóriáknak tartunk. Színtiszta álombirodalmak ezek
a furcsa geometriák, csupán kártyavárak, ahol az építkezés játékszabályait a logika pótolja. Persze ezek nem tapintható struktúrák, igaz, de azért
mert épp olyanok, mint az álomból szõtt várak.
JEAN COCTEAU:

Az álomnak megvannak a maga geometriái, világegyetemei,
kalendáriumai.
ARISZTOTELÉSZ:

Az alvó geométer potenciálisan birtokolja a geometriát.
A lelke pontosan oly módon rejti magában a tételeket, mint ahogy a sperma potenciálisan magában rejti a lelket, lévén õ maga potenciális lélek.
PAUL VALÉRY:

Amikor az alvó álmodik, tudata újjáépül, de mint nem euklideszi. Az álomban más axiómák érvényesek számára, mint az ébrenlétben.
FRANCISCO GOYA:
PAUL ÉLUARD:

Az elszenderült értelem szörnyeket szül.

Az éneklõ álom reszketésbe hozza az árnyakat.

HÉRAKLEITOSZ:

Amíg ébren vannak, a halandók egy és ugyanazt a világot
osztják meg egymás között. De amint elszunnyadnak, mindegyik visszahúzódik, a maga saját világába.
IMMANUEL KANT:

Ellenkezõleg! Én azt gondolom, hogy helyesebb, ha megfordítjuk ezt az állítást, és azt mondjuk: ha mindenkinek megvan a maga
saját világa, félõ, hogy alszik, és csupán álomvárakat épít.
PAUL ÉLUARD:
DESCARTES:

Egy csillagok nélküli álom elfeledett álom.

Ember vagyok, következésképpen, szokásom aludni. Álmaim-

ban…
VOLTAIRE:

Álombálom sose bánom / Benne összes hazugságom…

DESCARTES:

…ugyanolyan dolgokat látok, vagy olykor legalábbis ahhoz hasonlókat, mint amilyeneket az õrültek látnak, amikor ébren vannak. De
akár ébren vagyok, akár álmodom, kettõ meg három mindig öt marad, és
a háromszög szögeinek összege sem lesz soha több két derékszögnél.
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DANTE ALIGHIERI: Gibeon hegyén, Isten megjelene álmában Salamon királynak, és szóla õhozzája: Postula quod vis ut dem tibi.49 Ámde Salamon
nem azt kérte az Úrtól, hogy mondja meg neki az égi jármûvek számát,
sem azt, hogy Si est dare primum motum esse50, vagy akár azt, hogy képes
lenne-e beleírni egy félkörbe egy Trïangol sí ch’un retto non avesse51, vagyis
hogy képes lenne-e egy olyan háromszöget alkotni, melynek három szöge
nem egyenlõ két derékszöggel. Nem. A regal prudenza, Salamon királyi
mértékletessége csak annyit kért az Úrtól, hogy igazságos szívet adjon
õneki, amellyel megkülönböztetheti a rosszat a jótól.
ANTONIO CESARI:

Questioni scolastiche e vane di quel tempo.52

POMPEO VENTURI:

Notizie inutili, benche curiosissime.53

RALPH VALDO EMERSON:

Dante: maga a megtestesült szabad képzelet! És
mégis: úgy írt, mint Eukleidész.
JAMES JOYCE:

Dante féktelensége, aki belehabarodott Madame Portinari
egyenlõ szárú háromszögébe, na meg Leonardo da Vinci és Szent Tamás…

PAUL CARUS:

Leleményességgel teli álom, mely új távlatokat nyit a gazdag
képzeletû spekulánsok és feltalálók számára; ragyogó gondolat és épp oly
leleményes, mint a licencia poetica nevében állatmeséket kitalálni: íme,
ilyen az a geometria is, amelyben a háromszög szögeinek összege nem
egyenlõ két derékszöggel.
IMMANUEL KANT:

A licencia poetica már régóta ismeretes, újabban azonban
találkozunk vele a licencia geometrica formájában is. Az aszimptotikusan
párhuzamos egyenesek hipotézisére gondolok, melynek lehetetlensége ellenáll minden bizonyításnak.
LEIBNIZ: Egy félkör immanens módon annak a kényszernek van alávetve, hogy

csak derékszög írhassék belsejébe. Ez egy brutális metafizikai szükségszerûség, mely magából a dolog természetébõl következik, és a legkevésbé sem függ
Isten bölcsességétõl, sem jóságától vagy tökéletességétõl. Hiszen Eukleidész
bebizonyította, hogy ennek ellenkezõje ellentmondást von maga után.

PIERRE GASSENDI: Régebben megesküdtem volna arra, hogy lehetetlenség,
két, egymáshoz mindjobban közeledõ egyenes ne messe egymást, ha
a végtelenségig meghosszabbítjuk õket. Életem kockáztatása árán is kiáll-
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tam volna amellett, hogy a háromszög szögeinek összege nem különbözhet
két derékszögtõl. Ezek a dolgok oly világosaknak és oly határozottaknak
tûntek a szememben, hogy módfelett igaz és megingathatatlan axiómáknak tartottam õket. Mindezek után azonban mégis felmerültek olyan érvek, melyek meggyõztek ennek az ellenkezõjérõl, és a dolgok világosabb és
határozottabb megértésére bírtak, így aztán jelenleg, amikor a matematika
alapjainál álló állítások természetérõl gondolkodom, a szellemem nem
mentes minden kételytõl és gyanakvástól igazságukat illetõen.
BERTRAND RUSSEL:

Szeretem a szigort. Szeretem a pontos kontúrokat, a bizonyosságot, a világosságot. Gyûlölöm a ködös bizonytalanságokat. Tizenegy
éves voltam, amikor a bátyám elkezdett bevezetni Eukleidész Elemeibe.

LEIBNIZ:

Ön tehát akkor tanulta a geometriát, amikor még fiatal volt, úgy,
mint minden jól nevelt görög gyermek.

M. DOTTY O’NEILL: Clohessy! Na, mond csak meg nekem, mi is az, hogy görög?
PADDY CLOHESSY:

Ezeknek a jöttment idegeneknek egy fajtája, uram.

M. DOTTY O ’NEILL:

Te idióta! De te, Quigley, te bizonyára tudod, ugye?

BRENDAN QUIGLEY:

Igen, uram. Eukleidész, az egy görög.

M. DOTTY O ’NEILL:

Paddy, gyere ki a táblához és írd: „Eukleidész, geometria,

idióta.”
PADDY:

Hát ez meg mit jelentsen, uram?

M. DOTTY O ’NEILL:

Azt, hogy aki nem képes megérteni Eukleidész egy
teorémáját, az egy idióta!
BRENDAN QUIGLEY:

(jelentkezik) Bocsánat, uram, de mi az, hogy teoréma, és
mi az, hogy Eukleidész?
M. DOTTY O ’NEILL:

Minden jól nevelt fiúnak, aki akarja valamire vinni az
életben, meg kell tanulnia, hogy Eukleidész azt jelenti: báj, elegancia, szépség. Eukleidész nélkül egyetlen repülõgép sem tudna felszállni. Eukleidész
nélkül nem lehetne biciklid. Eukleidész nélkül szent Józsefbõl soha nem lehetett volna ácsmester.
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PADDY CLOHESSY:

Az ördögbe Eukleidésszel! És azt akarja talán, uram, hogy
most térdre borulva köszönetet mondjunk Istennek, hogy megajándékozott bennünket ezzel az Eukleidésszel?

BERTRAND RUSSEL: Boldog voltam, hogy Eukleidésszel szigorúan bizonyított dolgok kerültek a kezembe. Ám amikor megtudtam, hogy az axiómák
és a posztulátumok nem bizonyíthatók, a biztos tudásba vetett hitem
szertefoszlott.
PIERRE BAYLE:

Minden tudománynak megvan a maga gyengéje: a matematika sem mentes ettõl a hiányosságtól. Ebben a tudományban is vannak homályosságok. Emiatt van annyi vita a leghíresebb matematikusok között.
Kölcsönösen cáfolják egymást; a válaszok és viszonválaszok ugyanúgy
pattognak köztük, mint a többi tudós között. Egyesek bizonygatják, amit
mások tagadnak. Szem elõl vesztik az igazság ösvényét.
DE CROUSAZ:

Bayle úr valóban elbûvölõ! A bizonytalanság, amit tudásunk
egészére kiterjeszt, aláássa a regulák iránti tiszteletet. Bayle úr nem kortársainak szellemi kicsinységére számít, hanem sokkal inkább számított szívük
romlottságára. És legfõként ettõl várta mûvei sikerét. Ezért van az, hogy okfejtései, amelyeket igencsak szilárdaknak tartanak, egyenesen oda vezetnek, hogy megvetésre méltónak tüntetik fel az észt. Márpedig ha az ész
önmagát akadályozza, azzal, hogy egészen odáig megy, hogy kétségbe
vonja a legbiztosabb dolgok létezését is, hogyan számíthatnánk rá akkor,
amikor azokról a regulákról van szó, amelyeknek megfelelõen viselkednünk kell? Lerészegíthetjük magunkat, ahogyan csak akarjuk, átadhatjuk
magunkat más kicsapongásoknak, intrikákat szõhetünk, csalhatunk, gyilkolhatunk, & felakaszthatjuk magunkat, amikor ez éppen úgy tetszik nekünk. Bayle úr jól tudta, hogy az ilyen ízlésû olvasói nem fognak
a matematikusokra hallgatni, kiknek száma különben is kicsiny. Amenynyiben a Matematika iránt valamicske vonzalmat tanúsító olvasóim szíveskednének némi figyelmet szentelni annak a kivonatnak, amit az én
geometriámból készítettem számukra, akkor elejét vehetnének egynéhány olyan téveszmének, amelyek könnyen jönnek létre e tárggyal kapcsolatban.

BERNARD LAMY ATYA:

A geométerek bebizonyítják, hogy a háromszög három szöge két derékszöggel egyenlõ: hogy ez igaz-e vagy hamis, az se javára, se kárára nincs senkinek, így senki nem törõdik vele, senki nem is
mond ellent neki.
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PIERRE PRÉVOST:

A geométert nem a tér természete foglalkoztatja. Õ feltevésrõl feltevésre halad elõre. Ez a tudomány mindent a saját alapjaiból teremt elõ. Egyébiránt ez magyarázza a paradoxonok és a viták ritkaságát,
vagy inkább teljes hiányát a geometriában: hiszen hogyan is lehetne egy
önkényesen elfogadott hipotézis vita tárgya?

VOLTAIRE: Ami figyelemre méltó Egyiptom és minden más nemzet esetében, az az, hogy soha nem voltak állandó nézeteik, amint nem voltak mindig egyforma törvényeik sem. Nincs semmi, ami változtathatatlan, csak a
geometria; minden egyéb szakadatlan változásban áll. A tudósok mindig
vitatkozni fognak, mindig csak vitatkozni…
THOMAS REID:

Egyedül csak ezen a tudományon belül, a geometriában nem
találkozunk szektákkal, pártokkal, szembenálló rendszerekkel és gyakorlatilag vitákkal sem, mindez alatt a több mint kétezer esztendõ alatt, amióta foglalkozni kezdtek vele.

DENIS DIDEROT:

Mert a matematikai kérdésektõl eltekintve, melyek a legcsekélyebb bizonytalanságot sem tartalmazzák, minden más tudományban vannak érvek és ellenérvek, van pro és van contra.

FRIEDRICH DÜRRENMATT: A geometria egy színházi elõadásra hasonlít, csakhogy

jóval élesebb harcokat visz színre, melyek az ideológiai vallásháborúkban öszszehasonlíthatatlanul hosszabb lére vannak eresztve. Embereket küldenek itt
a halálba, miközben arról fecsegnek, hogy egy eszméért kelnek harcra.
II. FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA:

A geometria az egyetlen olyan tudomány, amely nem hozott létre szektákat.

ANDREW RUSSELL FORSYTH:

Miránk, matematikusokra, a világ csodálattal tekint fel, mintha mi valami másfajta anyagból gyúrt lények lennénk, akik a
magasabb régiókban laknak, s életüket az ellentétek viharos tartománya
fölött töltik, miközben a tiszta szellem ritkított levegõjû, derûs, áthatolhatatlan és nyugodt atmoszféráját szívják tüdejükbe. Nekem mégis úgy
tûnik, hogy igen nehéz megõrizni a viselkedésnek azt a komolyságát és súlyosságát, amit az emberek az ilyen felsõbbrendû lényektõl elvárnak. És
talán jobb volna nyíltan beismerni, hogy mi is a porból vétetett földi lények vagyunk, hogy nekünk is különbözõ véleményeink vannak, hogy mi
is különféleképpen ítélkezünk, s hogy mi is ugyanolyan machiavellisták
tudunk lenni, mint bárki más.
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LAUTRÉAMONT GRÓFJA: Egy végzetes kérdõjel örvénye felé sodródva, elborzadt szellemem azt kérdi, miként van az, hogy a matematika, a geometria
annyi fenséges nagyságot és annyi kétségbevonhatatlan igazságot tartalmaz, míg ha ezeket összehasonlítja az emberrel, ez utóbbiban nem talál
egyebet, mint üres gõgöt és hazugságot.
PIERRE GASSENDI:

Bármiként álljon is a dolog a matematikai igazságokkal, az
én kérdésem az, hogy miért is van az emberek között annyi különbözõ vélemény? És tudom, sokan vannak, akik életük árán is ragaszkodnak a magukéhoz, habár látják, hogy mások éppoly szenvedéllyel védik az ellenkezõ
véleményt.

DE CROUSAZ:

A szenvedélyek semmiben sem járultak ahhoz hozzá, hogy az
embereket vakká tegyék a matematikával szemben. Ennek a tudománynak
a tárgyai nem ébresztenek bennünk semmiféle heves érzést, & az embereket a háromszögek sem érdeklik olyannyira, hogy az elvakultságig rajongjanak érte.

VLAGYIMIR ILJICS LENIN:

Egy meglehetõsen régi maxima szerint: Ha egy napon kiderülne, hogy a geometriai axiómák ellentétesek az emberiség érdekeivel, akkor egészen bizonyos, hogy megkísérelnék megcáfolni õket.

T

HOMAS HOBBES: Csakugyan, miért van az, hogy a jó és a rossz doktrínáját szüntelenül vitatják, tollal és karddal, míg ez soha meg nem történik a
vonalak és alakzatok tanával? A geometriában senki sem törõdik azzal,
hogy mi igaz és mi nem, hiszen teorémái nem érintik senki becsvágyát,
hasznát vagy élvezeteit.
JOHN AUBREY:

Na oda nézz csak! Hobbes, amint éppen szerelembe esik a

geometriával!
THOMAS HOBBES:

De ha valaha is ellentétesnek bizonyulna a hatalom birtokosainak az érdekével, hogy a háromszög három szögének összege két derékszöggel egyenlõ, nemcsak hogy tagadnák ezt az igazságot, de ha rajtuk
múlna, akkor tûzre is vetnék azokat a könyveket, melyekben ez az egyenlõség áll, és kicserélnék õket olyanokra, melyek talán épp az ellenkezõjét
állítják.
NICOLAS MALEBRANCHE:

De semmilyen örömben nem lesz részünk, ha egy
geométer új, az euklideszivel ellentétes tételeket adna a kezünkbe, aho-
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gyan azt Hobbes úr akarta. Úgy vélem tévednénk, ha kedvünket lelnénk az
efféle újdonságokban, és a geométerek hamar megundorodnának majd egy
olyan könyvtõl, amely csak az euklideszivel ellentétes tételeket tartalmaz.
JOHN WALLIS:

Ha Hobbes úr matematikus volna, akkor másként érvelne. Én
nem állítom sem azt, hogy õ az, sem azt hogy õ nem volt soha, és hogy soha nem is lesz az. Én csupán annyit mondok – hipotetikusan – hogy ha az
volna, ami nem, akkor nem mondaná azt, amit mond.

ROBERT SOUTHWELL:

Inkább lemondanék a dohányzásról, hogysem ezt a

Hobbest kövessem.
WILLIAM PETTY:

Badarság! Én inkább örökké dohányoznék, mint hogy egy
ilyen lakájt kövessek! Hobbes mint logikus! Ugyan kérem!
CHRISTIAN HUYGHENS:

Nem találok Hobbesban semmi biztosat, uraim, csak
puszta víziókat. És egyébként is, ami a geometriát illeti, Hobbes úr már
régóta elvesztette minden hitelét elõttem.
RALPH CUDWORTH:

A Leviathan ateista szerzõje azon a véleményen van,
hogy egy magasabb rendû igazság, mint például az, hogy a háromszög három szögének összege két derékszöggel egyenlõ, tagadható volna egy
olyan ítélet által, amit az anyagi érdekek és a testi szenvedélyek megrontottak.
HUGO GROTIUS:

A természetjog megváltoztathatatlan, olyannyira, hogy
még maga Isten sem változtathatná azt meg. Jóllehet Isten hatalma végtelen, mégis vannak dolgok, amelyek nincsenek alávetve neki. Amint nem
teheti meg Isten, hogy kettõ meg kettõ ne legyen négy, úgy nem akadályozhatja meg azt sem, hogy rossz legyen az, ami a legbensõbb természeténél fogva rossz.

JOHN NORRIS:

Ha nem volna abszolút szükségszerûség, hogy kétszer kettõ,
négy, vagy hogy a háromszög szögei két derékszöggel egyenlõk, hogyan lehetnénk bizonyosak abban, hogy ezeknek az igazságoknak az érvényét
csupán néhány egyetem fogadja el, s csupán egy véges idõtartamra? Ha a
rend, a törvény, az igazság nem természetük folytán volnának örökkévalóak és szükségszerûek, akkor a vallás alapjai összeroskadnának, és ez közvetlenül vonná maga után a szabadság princípiumának és a legbiztosabb
tudományok alapjainak az összeomlását.
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RALPH CUDWORTH: Valójában Hobbes úr összhangban marad saját ateista
tanításával, mely szerint nem léteznek örök igazságok sem a geometriában,
sem a morálban, és hogy ki-ki szabadsága abban áll, amit õ úgy hív, hogy
jus ad omnia, vagyis jog bármi megtételére, si occidere cupis – jus habes, ha ölni akarsz, jogodban áll. Csakhogy a társadalmi és politikai igazságosság törvényei éppoly örökkévalóak, teremtetlenek, megváltoztathatatlanok és
sérthetetlenek, mint a geometria törvényei! Ezek pedig arról tanúskodnak,
hogy – szemben minden ateista tanítással – létezik egy isteni uralkodó, aki
felette áll minden emberi uralkodónak, aki felette áll még ama monstruózus Leviathan mesterséges fejének is. Ezek arról tanúskodnak, hogy Isten
igazságossága abszolút, szükségszerû és természetes, és hogy ez ellentétben
áll az állam elvadult és õrült politikai hatalmával, az önkényuralommal,
amely szeszélye szerint gyakorolja önkényes zsarnoki hatalmát.
DR. EUGEN DÜHRING:

Hobbes mondása, hogy az emberek képesek volnának
még Eukleidész geometriáját is tagadni, ha érdekeik ezt így követelnék. Mostanára valósággá vált, és ez Gauss érdeme, aki azzal bolondította el az embereket – ráadásul more geometrico –, hogy Eukleidész posztulátumát annak
ellenkezõjével helyettesítette, fölröppentve annak a misztikus geometriának a
hírlapi kacsáját, melyben GááGáGáussz úr gágog konvergens és nem metszõ
párhuzamos egyenesekrõl, amelyek aszimptotikusan közelednek egymás felé,
illetve olyan háromszögekrõl, melyek szögösszege kisebb két derékszögnél.

AUGUSTUS DE MORGAN:

Biztos, hogy Hobbes szép számmal követett el hibát. Mindazonáltal távolról sem volt az a laikus geométer, aminek gyakran
tartják. Ezek a tévedésektõl hemzsegõ írások az alapkérdésekkel kapcsolatban rendkívüli figyelemre méltó, éles elméjû megjegyzéseket tartalmaznak.
JEAN-ÉTIENNE MONTUCLA: Hobbes azzal az erõszakossággal támadta a geometriát, amely valóban csak egy olyan emberhez méltó, aki nappal ateista, éjszaka viszont reszketve fél az ördögöktõl és a kísértetektõl. Bár
Leviathánját nagyra értékeli még néhány szabadgondolkodó, a szilárd lelkületû emberek már nem tekintik többnek egy hamis szellem rémálmainál.
LEIBNIZ:

Szerintem a szakavatott geométerek aligha fogják gyötörni magukat Hobbes úr Eukleidésszel szemben hozott ellenvetései miatt.

SPINOZA: Nem, Burgh úr, én nem tartok igényt arra, hogy feltaláltam volna a legjobb filozófiát, én csak abban vagyok biztos, hogy ismerem az igazi filozófiát. Ha pedig azt kérdezi tõlem, hogyan tudhatom ezt, azt
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felelem: ugyanúgy, ahogyan Ön tudja azt, hogy a háromszög három szöge
egyenlõ két derékszöggel. Hogy pedig ez elég, azt senki sem fogja tagadni,
akinek ép agya van, és nem álmodozik tisztátalan szellemekrõl, amelyek
gonosz módon hamis ideákat sugalmaznak neki, amelyek az igazság képét
utánozzák.
JAMES BEATTIE:

Soha nem állt szándékomban paradoxonokat gyártani vagy
újítóként fellépni a filozófiában. Gyûlölöm a paradoxonokat, és nem vagyok az újítások híve. Amikor kijelentem a következõ tételeket: Van Isten;
A háromszög három szöge egyenlõ két derékszöggel, akkor arról adok számot,
hogy a szellemem igaznak tartja õket, vagyis hogy megegyeznek a dolgok
természetével. Ebbõl következik, hogy a szellemem nem tudja elfogadni a
következõ állításokat: Nincs Isten; A háromszög három szöge nem egyenlõ két
derékszöggel, hiszen ezek nem egyeznek meg a dolgok természetével. Csakhogy vannak igen furcsa alkattal megáldott szkeptikusok, akik megfogadták, hogy a bolondját járatják a szegény halandókkal, és megtévesztõ,
paradox, a szofizmákért rajongó szõrszálhasogatásokkal kétségbe vonják
még a geometriai axiómákat is. És a paradoxonok rögtön hatalmas benyomást gyakorolnak az emberekre, úgy a geometriában, mint erkölcsi téren.
Az olyan kijelentések, mint: Esztelenség azt hinni, hogy Isten bölcs és végtelenül jóságos, mivel a világban mindenütt a rossz uralkodik; Meg kell csalnunk
hitvesünket, ha élvezni akarjuk az életet; A háromszög szögeinek összege különbözik két derékszögtõl mind kedvezõ visszhangra találnak majd a korrupt bírónál, a megvásárolható szajhánál, a polgártársai kifosztása árán
meggazdagodó politikusnál, a földmûveseinek vérét szívó elnyomónál, a
hipokritánál, az elzüllött mihasznánál, az istenkáromlónál.

MAIMONIDESZ MÓZES: A filozófus számára az igazság egyetlen bizonyítéka
a valóság. De a hívõ ember számára mindaz, ami létezik, a teremtõ szabad
mûve, és nem a szükségszerûségé. És ha Õ ezzel a sajátos geometriai jelleggel tüntette ki a világot, amelyet teremtett, attól még nagyon is jól teremthetett volna egy olyan világegyetemet, mely egészen más geometriával van
kitüntetve, feltéve persze, hogy ez a geometria logikailag konzisztens.
JOHN LOCKE:

Has your lordship any other or better criterion than consistency,
to distinguish certainty and truth from uncertainty and untruth?54
A külsõ világ gondolata semmilyen ellentmondást nem
von maga után. Ebbõl következik, hogy a külsõ világ tökéletesen lehetséges. Ennek ellenére nem létezik.
ARTHUR COLLIER
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ABRAHAM GOTTHELF KÆSTNER:

A legfõbb létezõ fogalma semmilyen ellentmondást nem tartalmaz magában. Wolf azon a véleményen volt, hogy e
fogalom logikai koherenciája szigorúan bizonyítja az abszolút tökéletes
legfelsõbb lény lehetséges létét. De a lehetséges lét bizonyításához Eukleidész megköveteli, hogy a legfõbb létezõt valóságosan is megkonstruáljuk,
pontosan úgy, ahogyan õ maga megkonstruálja az ikozaédert, és pedig logikai okfejtés segítségével.
IMMANUEL KANT:

Roppant helyénvaló, sõt megvilágosító erejû a hírneves
Kæstner udvari tanácsos úr eme megjegyzése. Az õ kezében minden világossá, felfoghatóvá, tetszetõssé válik.

CARL FRIEDRICH GAUSS: A jó öreg Kæstner professzorom, amikor kilépett a
matematikából tele volt szellemmel, de a szellem cserbenhagyta, mihelyst
elmerült a matematikában.
HERMANN HANKEL:

Gauss világhírû professzora, a nagy univerzális szellem,
a mindentudó Kæstner egyike volt a geometria Hófehérkéje hét törpéinek!
Mit is produkált Németországban ez az egykor legkiválóbb matematikai
géniuszként csodált Kæstner? Semmit, az égvilágon semmit! Töméntelen
mennyiségû írása ízléstelenül terjengõs, üres fecsegés.

IMMANUEL KANT:

Én csupán annyit szeretnék hozzáfûzni az illusztris
Kæstner javaslataihoz, hogy egy ikozaéder tárgya semmiképp sem bírhat
léttel az értelemben. A logikai gondolkodás nem tesz mást, mint hogy fogalmi nyelvre fordítja le a tiszta intuícióval megragadott tárgynak, a szabályos
poliédernek a létét, mely az intelligibilis tartományban saját fogalmának felel meg. Ez a geometriai példa annak beismerésére kényszeríti a metafizikust, hogy szigorúan véve lehetetlen bebizonyítani egy transzcendens és
természetfeletti lény lehetõségét, azaz annak objektív realitását, fogalmának
belsõ logikai konszisztenciájából kiindulva. A dekaéder, avagy egy tizenegy
lapú szabályos test fogalma nem tartalmaz semmilyen ellentmondást.
A matematikus mégsem teszi fel, hogy egy ilyen poliéder tárgya lehetséges
az intuícióban, csupán azért mert fogalma lehetséges az értelemben.

AMPHION, A GEOMÉTER:

Sétálgatván egy napon, egy poliéder lapon…

LEIBNIZ: Nem áll hatalmunkban, hogy fantáziánk szerint rakosgassuk öszsze a dolgokat, máskülönben joggal beszélhetnénk akár szabályos
dekaéderekrõl és hendekaéderekrõl55 is. És a növényoltásban járatos kertészek
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célul tûzhetnék ki maguknak, hogy egy újfajta növényt hozzanak létre, és
már elõre nevet is adhatnának annak.
FREEMAN J. DYSON:

El tudnak-e képzelni egy olyan szabályos poliédert,
amely tökéletesen szimmetrikus cellákból áll és a legtökéletesebb szimmetriával van összeillesztve, és amelynek összesen tizenegy oldala van?
IMMANUEL KANT:

Próbálják meg ezt az intuíciónkban megjeleníteni. Látni
fogjuk, hogy bár a fogalma nem önellentmondásos, mégis ellentmond
azoknak a feltételeknek, melyek meghatározzák egy szabályos test konstrukcióját.

FREEMAN J. DYSON:

Tavaly barátom, Donald Coxeter Torontóból, megkonstruálta ezt a poliédert.
ÜBÜ PAPA:

Ez a krokodil nem poliéder!

PIERRE BAYLE:

Egy tökéletesen szuverén lény számára minden lehetséges,
amibõl nem következik ellentmondás. Ebbõl következõen lehetséges számára, hogy megváltsa azokat az embereket, akiket nem váltott meg: hisz
milyen ellentmondás származna abból, hogy többen vannak a megváltottak, mint a nem megváltottak?

LEIBNIZ: Egyetértek Bayle úr princípiumával, és én is azt vallom, hogy
mindaz, amibõl nem következik ellentmondás, lehetséges. Ám szerintünk,
kik azt valljuk, hogy Isten a lehetõ legjobbat tette, amit tennie csak lehetséges volt, azt kell mondani, hogy ellentmondást foglal magában olyat cselekedni, amely jóság tekintetében felülmúlja a legjobbat. Ez olyan volna,
mintha valaki azt merné állítani, hogy Isten egyik pontból egy másikba
több egyenest is húzhatna, következésképp egy olyan egyenes szakaszt is,
ami az összes többinél rövidebb volna, és azzal vádolná azokat, akik tagadják ezt, hogy ledöntik azt a hitcikkelyt, mely szerint mi hiszünk Istenben,
a mindenható Atyában.
DAVID HUME:

Ha soha nem létezett volna Gábriel arkangyal, attól még tökéletesen elgondolható volna, és létezésének feltevése nem vonna maga
után semmilyen ellentmondást. De egy olyan háromszög, melynek szögei
két derékszögtõl különböznek, az emberi értelem számára teljesen elgondolhatatlan.
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GOTTLOB FREGE:

A tárgy elõzetes megléte nem csupán elégséges, de abszolút szükséges feltétele az igazságnak, azaz implicit módon a logikaiellentmondás-mentességnek.
DAVID HILBERT:

Semmiképp sem! Én ugyanis azt állítom, hogy az ellentmondás-mentesség az igazság, tehát az egzisztencia kritériuma is!
GOTTLOB FREGE:

Kiváló! Akkor itt van egy példa, amelyik bizonyára megfelel az ön ízlésének: 1. Axióma: Isten mindenható; 2. Axióma: Isten mindenütt jelenvaló; 3. Axióma: Létezik legalább egy isten. Mit szól hozzá?
Ragyogó igazolása Isten ontológiai bizonyításának, nem igaz?
HANS FREUDENTHAL:

Jobban mondani nem is lehetett volna!

SIR JOHN HERSCHELL:

A logikai koherencia csupán jele az igazságnak. De az
axiomatikus tételek esetében a koherencia még egyáltalán nem biztosítja
azok igazságát is. Mint az igazságok egyetlen egy testületének alapelemei,
egymással való konzisztenciájuk csak tapasztalati úton, koegzisztenciájuk
közvetlen megfigyelése által nyerhet bizonyítást, mint egy sajátos és egyedei esetben verifikált pusztán verbális vagy írásbeli igazság. Úgy tûnik tehát, hogy kivihetetlen valamely konkrét tárgyra vonatkozóan egy
logikailag koherens és igaz állítást megfogalmazni, anélkül hogy reprezentációja ne vonná maga után az igazság érzetét.

EDGAR ALLAN POE: Mi egyéb bizonyítékot hozhatnék fel az ezekre a szegény fanatikusokra kényszeríttet szolgalelkûségre, mint azt, hogy soha
egyikük sem fedezte fel, még véletlenül sem, az összes út közül azt, amelyik a legszélesebb, a legegyenesebb és a legkényelmesebb, a grandiózus sugárutat, a konzisztencia fenséges királyi útját. Nem meglepõ-e, hogy Isten
alkotásaiból nem tudták leszûrni azt az életbevágó fontosságú észrevételt,
hogy tökéletes konzisztencia csak abszolút igazság lehet? A konzisztenciának
köszönhetõen a kutatótevékenységet kiragadták ezeknek a vakondokoknak a kezébõl, és – inkább kötelességként, mint feladatként – rábízták az
igazi, az egyedüli igaz gondolkodókra, akik széles kulturális horizonttal és
gazdag képzelõerõvel rendelkeznek, azokra, akik a spekulációnak és az elméletnek adják át magukat. Igen, a konzisztencia, ez a kulcsszó! E tétel elfogadása óta mennyire könnyûvé vált, mennyire gyorsan ment végbe a
fejlõdés!
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CLARENCE R. WYLIE JR.:

Egy Arthur Hobson Quinnhez intézett levelében Sir
Arthur Eddington, a nagy csillagász ezt írta: „Poe seems to have had the
mind of a mathematician”56. És Dr. Paul Heyl ugyanehhez a Quinn profeszszorhoz írt levelében olyan messzire megy, hogy Poe-nak tulajdonítja
azoknak a gondolatoknak a független megsejtését, melyek késõbb Bolyai
és Lobacsevszkij munkáiban bukkantak föl. De Poe soha nem jutott el egy
ilyen koncepcióig. Soha nem fogta fel az önmagukban koherens, de egymást kölcsönösen kizáró, elméletek koegzisztenciájának a gondolatát.
Nem mondhatjuk, hogy Poe gyatra matematikus lett volna, mivel egyáltalán nem volt matematikus, mivel egyáltalán nem rendelkezett semmiféle
fajta matematikai ismerettel. Egész egyszerûen blöffölt.
CLÉMENT VIDAL:

Van néhány geométer, aki, a leleményes szofisztikától
megtévesztve, nem-euklideszi kalandokba bocsátkozott. A kedvenc érve
ezeknek az neogeométereknek, hogy rendszerük ellentmondásmentes. Ezt
az érvet Poincaré úr – a nevéhez fûzõdõ tekintéllyel – tökéletesen világos
terminusokban fogalmazta meg. Hadamard úr szintén hasonló érvvel állt
elõ. Csakhogy ezek nem bizonyítanak semmit. Az ellentmondás-mentesség érve alapjaiban megingat, és romba dönt minden bizonyítást, mely azt
érvényesnek tartja. Ezt cáfolhatatlan módon kimutattam Az euklideszi geometria védelmében címû tanulmányomban, amely a L’Enseignement mathématique hasábjain jelent meg.
L’ENSEIGNEMENT MATHEMATIQUE:

Publikációnk egyaránt rendelkezésére áll
mind az euklideszi, mind a nem-euklideszi geometria pártján állóknak,
anélkül hogy szerkesztõségünk elkötelezné magát az egyik vagy a másik
irányzat mellett.
EDGAR ALLAN POE:

Ha keresem a kötekedést ezekkel az elavultakkal, azt
nem annyira logikájuk következetlensége és frivolitása miatt teszem, ami
kereken szólva megalapozatlan, értéktelen és teljesen légbõl kapott, hanem annak zsarnoki és gõgös tilalma miatt minden olyan útnak, ami elvezethet az igazsághoz, mindnek, kivéve azt a két szûken kacskaringózó
utat, amelyiken csak csúszni-mászni tudunk, és azt amelyiken csak vonszoljuk magunkat, ezt a két utat, amelyet ostoba perverzitásuk merészelt
a szellemre kényszeríteni.

BOLYAI JÁNOS:

Az én utamnak teljesen újnak, eredetinek kellett lennie, hogy
a célt elérjem. És nagyon valószínû, hogy az õ szemükben a probléma boldog hõse lettem volna, hogy ha az országúthoz, amelyen az összes ökrök
tovavándorolnak, hû maradtam volna.
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EDGAR ALLAN POE: Konzisztencia! Íme az út, amelyet követnünk kell, intuitívan és botrányosan. Hiszen ez, egyedül csak ez az út vezet ama titokzatos kastély felé, ahol elzárva, a homályból elõcsillanva, õrizetlenül,
halandó pillantásától még meg nem szeplõsítve, emberi kéztõl még nem
érintve az univerzum el nem múló, felbecsülhetetlen titkai rejlenek! És
semmi jelentõsége annak, hogy az, amit írok a jelenkor vagy az utókor olvasni fogja-e vagy sem. Kész vagyok egy évszázadot is várni az elsõ olvasóra, hisz maga Isten is hatmillió évet várt az elsõ szemlélõre.
Diadalmaskodni fogok! Elloptam az egyiptomiak legféltettebb titkát! Csalóka, hogy ne mondjam forradalmi ábrándok, át akarom magam adni
szentséges ittasságomnak!
JACQUES CABAU:

Poe meg volt gyõzõdve arról, hogy a „nagy mûvet” írja, pedig csupán misztikus elõdjeinek idealizmusát vette fel újra. Egy déli dandy volt, egy Gentleman of Wealth and Taste57, akinél a miszticizmus és az
arisztokratikus érzés egyesülése a legtisztább reakciós formában volt jelen.
Ezért nincs mit csodálkozni Dinamov szovjet kritikus heves hangvételén,
amellyel Poe-t mint „dekadencia produktumát” ítéli el.

I

MMANUEL KANT: Minden tiszteletem az ellentmondás logikai törvényéé!
Ez teszi lehetõvé a metafizika számára, hogy látszólag teljesen kifogástalan fogalmakat vezessen be, maga a logikus pedig nagyon is jól színlelheti,
hogy tökéletes teoretikus ismeretekkel rendelkezik róluk. De a logika önmagában nem képes arra, hogy megakadályozza olyan pusztán szellemi lények behatolását tudatunkba, amelyeket az értelem egzaltált delíriuma
szült.
PAUL VALÉRY:

Mennyi delíriumot teremtett már maga a teremteni szó is.

PLATÓN:

A delírium, a régiek tanúsága szerint, szebb, mint a józan ész: a
delírium, amely egy istentõl ered, magasabb rendû a józan észnél, mely
emberi eredetû. Hiszen az isteni delírium felemelkedés a fennkölt felé, szakítás a bevett szokásokkal és azok szabályaival.

ALFRED NORTH WHITEHEAD:
PAUL VALÉRY:

A tiszta gondolatnak megvan a maga költészete.

IMMANUEL KANT:

PALIMPSZESZT

A matematika az emberi szellem isteni õrülete.

Tiszta matematika – tiszta költészet.

| ELSÕ RÉSZ

95

1

NOVALIS:

És a matematikus, aki abszolút teremtõként jár el, poétikus filozófus.
A háromszög és szögeinek összege egy ilyen teremtõ aktus eredménye.

IMMANUEL KANT:

Egy költõi szabadság, amely már semmilyen korlátot el
nem ismer, íme ez az, ami fenyeget bennünket, ha a logikus lemond annak
a megkövetelésétõl, hogy egy fogalom objektív realitása a tiszta intuíció
által nyerjen bizonyítást.
KARL WEIERSTRASS:

Egy matematikus, aki egy kissé nem költõ is, az, drága
Sophiám, imádott kék Angyalom, soha nem lesz tökéletes matematikus.

RAYMOND QUENEAU:

Midõn az Egy szerelmeskedett a Nullal / A szférák átölelik
a tóruszt / Kezeiket a hûs platánok felé nyújtván…
KARL WEIERSTRASS:

És épp a képzeletnek, jobban mondva az intuíciónak ez
az adománya hiányzik néha egyébként igen élénk intelligenciájú egyéneknél, és ez fõleg a szemita származású személyeknél figyelhetõ meg, mint
amilyen például Kronecker, aki egy kissé autoriter, de elvitathatatlan tekintély, és minden kétséget kizáróan mindenki más fölött kiemelkedõ matematikus, azon ritka egyének egyike, akit minden újdonság érdekel, és
amelyeket rögtön magáévá is képes tenni, s tetejébe még Hegel alapos ismerõje is.
LEOPOLD KRONECKER:

Nonne mathematici veri natique poetæ? Sunt, sed quod
fingunt, hosce probare decet.58
DENIS DIDEROT:

Boldog az a geométer, akiben az absztrakt tudományok tökéletes elsajátítása nem tompította el a szépmûvészetek iránti ízlést; aki
fel tudja tárni egy görbe tulajdonságait, és érezni tudja egy költemény
szépségeit.
EDGAR ALLAN POE:

Minden költemény egy teoréma, a verssorok pedig annak

a bizonyítása.
IMMANUEL KANT:

A geometria nem lehet költõi képzeletünk alkotása, nem
lehet egy pusztán általunk fabrikált fantazmagória.

JOHANNES SCHULTZ, UDVARI PRÉDIKÁTOR: Ha a tér fogalma önkényes volna,
vagy a képzeletünkbõl eredne, miként magyarázhatnánk meg azt, hogy lehetetlenség kedvünk szerint, tetszõleges geometriai alakzatot kigondolni?
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Hiszen lehetetlen olyan háromszöget elgondolni vagy elképzelni, melynek
minden szöge derékszög, két olyan egyenest, amely két pontban metszi
egymást, olyan görbe vonalat, melynek minden pontja egyenlõ távol van
egy egyenestõl, olyan teret, amely több mint háromdimenziós.
G. F. RODWELL: Hasonlítsák össze, hogy milyen térszemlélete van a
Sachettei Patkánylyuk nyolc láb átmérõjû zárkájában negyven éve fogva
tartott gályarabnak és a keleti síkságokon élõ prérivadásznak: ezeknek az
embereknek a térszemlélete gyökeresen eltér egymástól.
ORONTIUS FINEUS:

Könyvemben, De mundi sphaera, sive Cosmographia libri
V, amely Párizsban, Vascosanus betûivel látott napvilágot, egy lényegesen
javított képet adtam a végtelen és lapos világóceánról, melyen a navigátorok keresik útjukat. A világot ezen a képen a horizont végtelen köre határolja, és az egyenes hajóutak a horizontra merõleges körívekkel vannak
feltüntetve rajta. Ezáltal a különféle kardinális pontokból, keletrõl, délkeletrõl, délnyugatról, nyugatról induló, és mind egyazon északi kardinális
pont felé tartó hajóutak az én világtérképemen olyan körívekkel vannak
ábrázolva, melyek mind ugyanabban az északi fõpontban oszkulálnak.
A földmûvelõk geometriája bizonyára különbözik a navigátorok tengeri
geometriájától, ahol minden kardinális pontból egy egyenes vezet észak felé, úgy, hogy ezek az egyenesek aszimptotikusan közelednek egymás felé
az egyik irányban, és távolodnak egymástól az ellenkezõ irányban.
CHARLES KINGSLEY:

use them in vain.

He uses strange tools in his cosmogony, but He does not
59

HENRI POINCARÉ:

Leírását adtam egy olyan fiktív világnak, amelynek lakói
szükségképpen a Lobacsevszkij-féle geometriát volnának kénytelenek
megalkotni. Ez egyébként azonos azzal a kozmografikus világtérképpel,
amelyet Oronce Finée javasolt, aki a Collège Royal elsõ kozmográfia professzora volt, amelynek a Collège de France-ban ma én vagyok az utóda.

NICOLAUS CUSANUS: A kozmográfus, miközben saját térképe és a térképen
tükrözõdõ világ viszonyán spekulál, a világ eme tükrén vagy speculumán,
egyszerre csak tudatára ébred a Teremtõ jelenlétének szellemében. Hiszen
a Teremtõnek ugyanaz a viszonya a világhoz, mint a kozmográfusnak a
térképéhez: õ annak a kivitelezõ mestere és az oka. És a tudatában, a speculumában, ami a tükör, a kozmográfus az igazság képét, saját képén keresztül szemléli – a jelt a jelölõn keresztül.
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EUGENIO BELTRAMI:

Bevallom önnek kedves d’Ovidio, hogy éppen Lagrangenak a földrajzi térképekrõl szóló értekezése vezetett el, jóformán akaratlanul és szinte tudtomon kívül, Lobacsevszkij elméletéhez. Nevezetesen
feltettem a következõ kérdést: nem lehetne-e ezt az elméletet oly módon
igazolni, hogy a nem-euklideszi síkot egy állandó negatív görbületû felületre képezzük le? És úgy tûnik, hogy tényleg sikerült új gondolatokat hoznom a különbözõ terek természetére vonatkozó analitikus kutatásba.

GERDIL BÍBOROS:

Ha az értelem képes volna kiolvasni a háromszög ideájából, hogy szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ, akkor úgy ismerhetné meg Istent, ahogyan Õ ismeri meg önmagát. És bizonyos, hogy amikor
egy geometriai bizonyításból tudom, hogy a háromszög szögeinek összege
két derékszöggel egyenlõ, vagy hogy az aszimptoták egyre közelednek
egymáshoz, anélkül hogy metszenék egymást, nem kételkedem abban,
hogy Isten is ne azt látná, amit én látok.
A. SARRASIN DE MONTFERRIÈRE:

Reid azt tanította, hogy ha az ember egyedül
csak látóérzékkel rendelkezne, akkor a miénkétõl egészen különbözõ volna a geometriája. A háromszögnek, amit õ egyenes vonalúnak tekintene,
lehetne két vagy akár három tompaszöge is.
ANDRÉ AMPÈRE:

A geometria tapasztalati tudomány. Reid A láthatók geometriája címû mûvében cáfolhatatlan bizonyítékot adott erre. Megmutatta,
hogy ha az emberi érzékelés a puszta látásra korlátozódna, akkor a geometriája teljesen különbözne a miénktõl.
Post Anglos60, a tér objektív léttel rendelkezik, és a
geométerek többsége teljesen egyetért ezzel. Ez a nézet, és ezt a legnagyobb elhatározottsággal kell kimondani, csupán a mesék világába tartozó
üres értelmi koholmány, mely a geometriát a bizonyosság magasságából a
tapasztalat mélységébe taszítja. És ha a geometriát a tapasztalat birodalmába számûzzük, félõ hogy felébresztjük a reményt, hogy egy nap majd
más geometriai tulajdonságokkal rendelkezõ teret fedezhetünk fel, egy
olyan teret például, amelyben egyenes kétszögek léteznek, mint ahogy az
A láthatók geometriája címû könyvben olvasható, amelynek szerzõje Reid,
a józan ész hamis barátainak egyike.

IMMANUEL KANT:

A. SARRASIN DE MONTFERRIÈRE:

Ami pedig azt a skót elméletet illeti, melyben Reid annyi elképesztõ dolgot tanít, felteszem a kérdést: ennyi intellektuális eltévelyedés közepette, vajon kétségbe kell-e esnünk a filozófia
végett?
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LEIBNIZ:

Matematika nélkül semmiképpen sem hatolhatunk be a filozófia
mélyére. Filozófia nélkül nem hatolhatunk be a matematika mélyére.
A kettõ nélkül nem hatolhatunk be semminek a mélyére.

GEORG CANTOR:

Abban a szövegben, amit az önök Annalesának ajánlok –
kedves Klein úr – kétségkívül túlteng a filozófia. Dolgozatom csak kevés
képletet tartalmaz, mégis egészében matematikai. Kényszerítve érzem
magam, hogy filozófiai formát adjak neki, mivel a filozófia és a matematika összefonódása, sajnos!, annyira része a gondolkodásomnak, hogy nagyon nehéz lesz elválasztanom munkám többi részétõl, és csupán azt
megõrizni belõle, ami a szó szokásos értelmében matematika.
NOVALIS:

A filozófia a matematika életeleme, a poetikus matematikáé. A filozófia az a belsõ lényeg, melynek a matematika csupán megjelenési formája.
SOPHIE KOVALEVSKI:

Ami egész életemben a matematika felé vonzott, az annak inkább a filozófiai dimenziója. Valójában ez par excellence az a tudomány, amely új horizontokat nyit elõttünk.
GEORGE BERKELEY:

A látható háromszög csak optikai jele a kézzelfogható háromszögnek, ami a jelölt, ugyanúgy ahogy a házasságtörés szó csupán értelmi képe az elkövetett házasságtörésnek, amit jelöl. Azt feltételezni, hogy
a látható háromszög képezi a geometria tárgyát, ugyanolyan tévedés, mint
azt feltételezni, hogy a házasságtörés szó képzi a házasságra vonatkozó törvénykezés tárgyát. Mivel a „háromszög” szó maga is egy jel, mely egyfelõl
megnevezi azt a jelet, ami a látható háromszög, másfelõl az elsõdleges, kézzelfogható háromszögtárgyat, ugyanúgy ahogy a házasságtörés szó is egy
jelölõ, amely megnevez, és egy jel, mely a házasságtörés látható fennállását,
és magát a házasságtörés bûntettét jelöli. Nyilvánvaló tévedés a háromszögnek és a házasságtörésnek egy vetítõvásznon megjelenõ perspektivikus képét alapul venni, mely csupán a tárgyak késõbbi és másodlagos jelei, mint
ahogy õk maguk az ismeret elsõdleges tárgyai, a jelölõ szavak által jelölt
tárgyak.
GOTTLOB FREGE:

Pontosan ezzel a megtévesztõ okfejtéssel áll elõ Hilbert úr
A geometria alapjai címû könyvében. Ebben összekeveri a második fajtájú
„háromszög” fogalmát, mely a háromszög elsõdleges fogalmát jelöli, magával ezzel az elsõdleges fogalommal, amely a geometriai világ háromszögû
tárgyait jelöli.
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ERNST MACH: A látótér inkább hasonlít metageometriai alakzatokra, mint
az euklideszi geometria alakzataira. A geometria eredete az empirikus tapasztalat. De nagyon tisztán külön kell választanunk a tényeket és az értelmi képeket, melyeknek megjelenésére gondolkodásunkban azok
ösztönzõ hatással voltak. Ez utóbbiaknak, a fogalmaknak, egybe kompatibiliseknek kell lenniök az empirikus megfigyelés eredményeivel, ezeknek
koherenseknek kell lenniük egymással. Ez a két feltétel azonban több módon
is kielégíthetõ.
MORITZ SCHLICK:

Lényegét tekintve minden állításnak verifikálhatónak kell
lennie. Ez minden filozófiai reflexió alapelve.

HANS HAHN:

De a tapasztalat semmiképpen nem cáfolhatja meg, és nem is
alapozhatja meg a matematikai tételeket.
SIR KARL POPPER:

Se nem verifikálható, se nem falszifikálható, milyen alapon is volna a matematika a tudományok közé sorolható?

MORITZ SCHLICK:

A filozófia egyik legfontosabb tétele, amelyet én is magaménak tekintek, azt állítja, hogy vannak olyan kérdések, melyekre semmiféle empirikus válasz nem adható, azonban nincsen egyetlen olyan igazi
kérdés sem, amely ne engedne meg egy tisztán logikai megoldást.
SIR ALFRED AYER:

Semmi alapja tehát azt kérdezni, hogy melyik az általunk
ismert geometriák közül hamis, és melyik igaz. Amennyiben nem tartalmaznak ellentmondást, mind igazak. Mindezek tiszta logikai rendszerek,
s tételeik, egytõl egyig, tisztán analitikus állítások.
PENGUIN BOOKS:

Íme, ez az a klasszikus írás, amely a logikai pozitivizmust

megalapozta.
SYLVESTRE FRANÇOIS LACROIX:

Ha az elsõ geométerek az egyenes vonalról
más fogalmakat akartak, vagy inkább tudtak volna alkotni, mint azokat,
amelyeket a természettõl kaptak, akkor nem kétséges, hogy létrehoztak
volna egy olyan geometriát, amely semmiben sem hasonlít az euklideszire, egy olyan geometriát, amelyik teljességgel imaginárius lett volna.
OSWALD SPENGLER:

Az euklideszi geometria tárgya a kisméretû alakzatok és
testek tanulmányozása. Ha nem így lenne, a kifinomult attikai gondolkodás minden bizonnyal megsejtette volna a nem-euklideszi geometriák
problematikáját.
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JOSEPH DELBOEUF:

Ha a Mars-lakóknak geometriájuk lenne, biztos, hogy az
csak euklideszi lehetne.

WILLIAM WHEWELL:

Könnyen lehet, hogy a Holdat vagy a Jupitert olyan teremtmények lakják, akik magasan fejlett geometriai intelligenciával rendelkeznek. De ha ez így is volna, õk akkor sem tudnának felfedezni vagy
igazként belátni semmi olyat, ami ne lenne igaz a számunkra is. Geometriájuknak tehát egybe kellene esnie a miénkkel.
PAUL CARUS:

Teljesen bizonyos, úgy gondolom, hogy ha más bolygókra látogatnánk is el, sehol sem találkoznánk olyan lényekkel, akik szellemi
adottságokkal rendelkeznek, és akik egy nem-euklideszi geometriát hoztak
volna létre.
LEIBNIZ:

Semmi akadálya nincs annak, hogy a világmindenségben ahhoz
hasonló állatok éljenek, mint amilyenekkel Cyrano de Bergerac találkozott
a Napban.

F

ONTENELLE: Úgy tûnik, semminek sem kéne jobban izgatnia minket, mint
annak, hogy megtudjuk, léteznek-e a miénkéhez hasonló világok, és hogy be
vannak-e népesítve; de nem mindenki van abban a helyzetben, hogy idõt fecséreljen ilyen haszontalanságokra. Semmi olyat nem akartam beleképzelni
e világok lakóiba, ami teljesen lehetetlen és himérikus agyszülemény volna.
Az aggályoskodó emberek azt képzelhetik, hogy ez veszélyt rejt magában
a vallásra nézve. Ha azt mondják neked, hogy léteznek más világok, és hogy
azok lakottak, akkor bizonyára rögtön olyan emberekre gondolsz majd,
mint amilyenek mi vagyunk, és ha ráadásul egy kicsit még teológus is vagy,
akkor rögtön súlyos nehézségekkel találod magad szembe: mert igen zavarba ejtené a teológiát, ha léteznének olyan emberek, akik nem Ádámtól származnak. Az ellenvetés tehát egészében véve az emberi lény körül forog. Én
azonban nem embereket helyezek ezekbe a világokba, hanem olyan lakókat,
akik egyáltalán nem emberiek. Akkor hát mik? Én nem tudom, nem láttam
õket, és nem azért beszélek róluk, mintha láttam volna õket.
DR. EUGEN DÜHRING:

A geometriai axiómák minden kétséget kizáróan a természet törvényei, és más égitestek lakóinak sem lehetnek más axiómáik,
mint nekünk.
AUGUSTUS DE MORGAN:

Medicin is not Galen, nor is history Herodotus. But

geometriy is Euclid.61
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ALEXANDRIAI EUKLEIDÉSZ:

A geometria én vagyok!

GOTTLOB FREGE:

Hiszen a gondolkodás törvényei nem változhatnak a körülmények és a hely szerint. Az igazság egy és ugyanaz, mindig és mindenütt!

OTTO LIEBMANN: A geometriai szellem filiszterei számára. És ne haragudjon rám, kedves Frege kollégám, ha emlékeztetem a francia közmondásra:
c’est partout comme chez nous.62
LEIBNIZ:

Valóban, e tekintetben azt mondhatjuk, amit Harlequin mondott
az Empereure de la lune komédiában, hogy minden olyan, mint minálunk.

ARLEQUIN:

Uram, legyen üdvözölve. Én vagyok a Hold világának császára.

DR. GRAZIAN BALOUARD

(félre): Ez könnyen meglehet, hiszen a Hold olyan
világ, mint a miénk, nyilván van valaki, aki uralkodjon is rajta. (Arlequin
felé) De mondja csak, császár uram, ha fenséged volt oly kegyes és a magasságos holdi világból leereszkedett közénk, merészelhetem-e feltenni
fenségednek a kérdést, hogy milyen is alattvalóinak kedélyállapota?
ARLEQUIN:

Alattvalóim? Õk szinte teljesen hibamentesek és tökéletesek,
mert csak az érdek & a becsvágy vezeti õket.
COLOMBINE:

Éppen úgy, mint minálunk.

ARLEQUIN:

Mindenki megkísérli, hogy a tõle telhetõ legjobban megvesse a
lábát mások rovására, & birodalmamban a legfõbb erény minél több birtokkal rendelkezni.
A DOKTOR:
ISABELLE:

Éppen úgy, mint minálunk.

És uram, ott fönn, a maga birodalmában, vannak-e szép lelkek?

ARLEQUIN:

Belõlük fakad egész birodalmam. Több mint kétszázhetven éve
munkálkodnak annak a háromszögnek a megcáfolásán, melynek a három
szöge együttvéve nem egyenlõ két derékszöggel, és ennek még kétszáz
éven belül sem lesz vége.
COLOMBINE:

Éppen úgy, mint minálunk. És a bírók, uram, nem hagyják magukat egy kicsit megvesztegetni?
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ARLEQUIN:

Olykor, olykor kapnak némi ajándékot, de ettõl eltekintve minden a legnagyobb rendben zajlik.
A DOKTOR:

És a maga világában, uram, a jó geometriát mûvelik-e?

ARLEQUIN:

Teljességgel. Amint biztos szabály a holdi világ nyelvtanában,
hogy a mondatszerkezet zavarossá válik, ha a melléknév nem egyezik a fõnévvel, ugyanilyen biztos a holdi geometriában, hogy a háromszög szerkesztése csak akkor egyezik a három szögével, ha azok együttesen két
derékszöget tesznek ki.
MIND

(együtt): Éppen úgy, mint minálunk.

I

MMANUEL KANT: A tiszta intuíciónak köszönhetõen a tér szükségszerûen
és megváltoztathatatlan módon meghatározott. És abszolúte lehetetlen
akárcsak gondolatban is másként fölfogni a teret, lehetetlen akárcsak hipotetikusan is megváltoztatni bármely jelentéktelen sajátosságát, anélkül
hogy meg ne semmisítenénk.
GEORGE BERKELEY: Jóllehet számomra nyilvánvalónak és eléggé bizonyítottnak tûnik, hogy a látható háromszög nem képezheti a geometriai megismerés tárgyát, mégis, hogy jobban illusztrálhassam tézisemet, szívesen
elismerném egy testtelen intelligencia létét, melyrõl föltesszük, hogy látóérzékkel rendelkezik, de teljesen meg van fosztva a tapintás érzékétõl.
JORGE LUIS BORGES:

Úgy sejtik, hogy egy német teológus képzeletében született meg a XVII. század elején a Rózsakeresztesek Titkos Társasága, amit
aztán mások alapítottak meg ennek az elképzelésnek a mintájára. A titkos
társaság, melynek tagjai közt találjuk Dalgarnót és késõbb George Berkeleyt, azért alakult, hogy feltaláljon egy világot. Programjában szerepeltek
az okkult tudományok, a hermetika és a kabbala tanulmányozása. Tagjai
közt mérnököket, metafizikusokat, költõket, algebristákat, geométereket
tartottak számon, akik valami obskúrus zseni irányítása alatt álltak.
JEAN RODOLPHE ANEPIGRAPHOS:

A Rózsakeresztesek Titkos Társaságának
tagjaként abban a kiváltságban részesültem, hogy szert tegyek az okkult
tudományok mélységes ismeretére, olyan ismeretekre, amelyek lehetõvé
tették számomra, hogy saját erõmbõl átszállítsam magam különbözõ
szublunáris tartományokba, és hogy felvegyem a kapcsolatot olyan lényekkel, akik a miénkétõl különbözõ értelmi képességekkel rendelkeznek.
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OLYMPIODORE:

Ismerd meg, ó barátom, a mágusok neveit, akiket – a régiek
nyomán – Pimandrosz poietészeknek vagy «csinálóknak» nevezett…

GUILLAUME APOLLINAIRE:

…a hangot, amely a fénybõl árad, / És amelyrõl Hermész Triszmegisztosz beszél a Pimandroszában.
OLYMPIODORE:

…Platón, Hermész, Arisztotelész, Démokritosz, Zoszima,
a Panapolitész; Szófár a perzsa; Sarapis a nagy; Ostanes az egyiptomi;
Pelagius, Kleopátra és Anepigraphos, a filozófus…

JEAN RODOLPHE ANEPIGRAPHOS:

Találkoztam ott emberszerû növényekkel,
olyan lényekkel, akik csupán látóérzékkel rendelkeztek és Idoménoknak
hívják õket, és felderült elõttem az a whole mystery,63 ami körülveszi geometriájukat.

LEIBNIZ: Talán, egyáltalán nem lehetetlen, hogy létezzen valahol egy olyan
állatfaj, amely nagyon hasonlít az emberre, és tökéletesebb nála.
JORGE LUIS BORGES:

1824 körül Memphisben a Rózsakeresztesek egyik tagja találkozott Ezra Buckley aszketikus milliomossal, aki azt mondta neki,
hogy Amerikában képtelenség egy országot kitalálni, és egy illuzórikus világ kitalálását javasolta neki. Ezt a gigászi eszmét megtoldotta egy másikkal is, mely nihilizmusából eredt: a mû nem paktálhat le az imposztor
Jézus Krisztussal, viszont be fogja bizonyítania a nem létezõ Istennek,
hogy a halandók is tudnak egy világot kitalálni. Buckleyt 1828-ban, Bâton
Rouge-ban megmérgezték. 1914-ben a Rózsakeresztesek Társasága átnyújtotta munkatársainak Tlön Elsõ enciklopédiájának záró kötetét arról az illuzórikus világról, amit ideiglenesen Orbis Tertius névvel jelöltek. A kiadás
titkos. A kötet módszeresen, tagoltan, összefüggõen, minden látható parodikus szándék nélkül, terjengõs leírását adja egy hamis országnak, egy ismeretlen világnak, a maga mitológiáival, teológiai és metafizikai
kontroverziáival, algebrájával és geometriájával.
JEAN RODOLPHE ANEPIGRAPHOS:

Az idomén világ geometriája koherens és kifogástalan módon épül fel a következõ princípium alapján: a háromszög
szögeinek összege nagyobb két derékszögnél. Az idoménok szerint ennek
a tételnek az abszolút igazsága közvetlen szükségszerûségként adódik
minden józan eszû palánta számára, és geometriájuk vegetatív tételei nem
kevésbé evidensek az idomén common sense számára, mint Eukleidész tételei a mi józan eszünk számára. Mi több, ez az alapigazság magasabb ren-

104

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

dû a miénknél, hiszen õk tökéletesen pontosan, s nem pusztán közelítõleg
írják le fitopatologikus terük empirikus tulajdonságait. Ezután az Astrée,
az idomén leány, bemutatott néhányat e tételek közül.
LEIBNIZ:

Azt kérdezi, uram, hogy mi lesz ezekbõl az állatokból, melyekrõl
úgy gondoljuk, hogy nem érhetik el azt a fejlettségi szintet, ahová a mi fajunk jutott. Lehet, hogy léteznek olyan emberpalánták, melyek geometriai
alakzatokat látnak, olyan süket számokat suttognak, melyek soha nem voltak és nem is lesznek, s melyek a valóságban láthatatlanok és szavakkal kifejezhetetlenek. Azt jelentené ez, hogy ezek kevésbé lehetségesek, vagyis
kevésbé megismerhetõek? És amikor azt mondom, hogy ezek a világok lehetségesek, ez alatt azt értem, hogy semmilyen ellentmondást nem tartalmaznak, mint ahogy írhatunk olyan regényeket, melyeknek semmilyen
valós alapja nincs, mégis lehetségesek. Egyáltalán nem értek egyet azzal,
hogy ahhoz, hogy az Astrée, az idomén regényét lehetségesként ismerjük
el, föltétlenül ismernünk kellene a többi világgal való kapcsolatát. Ez annak tudásához lenne szükséges, hogy komposszibilis-e velük, és hogy következésképpen valóságos volt, van vagy lesz-e világegyetemünk valamely
sarkában ez a regény. A lehetségességhez elegendõ az intelligbilitás. De a
létezéshez az intelligbilitás, illetve a rend túlsúlyára van szükség.

PHILALETHÉSZ: Miután elrendeztem dolgaimat Angliában, és áthajóztam a
tengeren, elsõ gondolatom volt, hogy találkozzam önnel, uram, hogy ápoljuk régi barátságunkat és elbeszélgessünk azokról a dolgokról, melyek lelkünk mélyén annyira foglalkoztatnak bennünket, és amelyek, azt hiszem,
új megvilágításba kerültek elõttem a hosszúra nyúlt londoni tartózkodásom alatt. Most rendkívül megerõsítve érzem magam azoktól a kiváló eszmecseréktõl, melyeket oly gyakran folytattam Londonban, néhány
alkalommal pedig Oatesban, Mylady Mashamnél, a nagyhírû angol filozófus és teológus, Cudworth úr kiváló lányánál, aki atyjától örökölte az elmélkedõ szellemét és a tudásszomját, mely különösen abban a barátságban
mutatkozik meg, amit azzal a jeles angollal tart fenn, aki az Értekezés az
emberi értelemrõl szerény címmel adta ki könyvét. A lady tudni akarta,
hogy vajon nincs-e valamilyen véges mennyiség, amely egészen néma vagy
közel az volna, és hogy ezt a némaságot ki lehet-e fejezni egy közönséges
vagy speciális egyenlettel.
LADY MASHAM:

I do not fully understand your Scheme, Sir. You say a lelkeket magasabb dimenziókba zárni annyit tesz, mintha palántáknak akarnánk
tartani õket. I am yet sensible that we ought not to reject truths because
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they are not imaginable by us. But I can by no means attribute any thing
to a subject whereof I have no conception at all. What do you instance in
therefore of Surd Numbers, tho I do not see the reason of their Surdity but
only of their absurdity.64
SIMON STEVIN:

Nem léteznek abszurd, irracionális, kimondhatatlan vagy

süket számok.
LEOPOLD KRONECKER:

A kabbalista hagyomány szerint Isten teremtette a betûket, és velük a természetes számokat. Akkor hát miért ez a fáradságos kutatómunka, kedves Lindemann kollégám, hogy kimutassák néhányuk transzcendens
voltát, amikor már maguk az irracionális számok sem léteznek!
HENRI POINCARÉ:

Szerencsére Kronecker mindig elfelejtette a filozófiáját,
amikor matematikával foglalkozott.
LEWIS CAROLL:

De micsoda képtelenség azt mondani, kedves Szilviám és
Brúnóm, hogy „Egy szellem, egy szagtalan szellem jelent meg tegnap”,
nem egy igazi szellemre gondolok valahol… valahol egy természetfeletti
hipertérben – hanem valamelyik újságban szereplõ szellemre.
PAUL VALÉRY:

Egy árnyék lelkesedése egy szellem iránt!

LEWIS CAROLL:

Elképzelhetetlen egy olyan életforma, intelligens lényeknek
egy olyan faja vagy fajtája, amelynél a fennálló matematikai igazságok értelmüket vesztenék, s más igazságoknak adnák át helyüket.

DR. WILLIAM GEORGE WARD:

Az idoméni geometriának ez a kis mintánya azt
bizonyítja, hogy azok az alakzatok, amelyekrõl Jean Rodolphe
Anepigraphos beszél, és amelyek csak elõtte tárták fel titkukat, nem képezhetik a szó szoros értelmében vett geometria tárgyát.

THOMAS REID: Természetesen felvetõdik a kérdés, hogy a nagy tudású felfedezõ, Jean Rodolphe Anepigraphos elbeszélését méltán tarthatjuk-e hitelt érdemlõnek, vagy pedig ellenkezõleg, szavait tanácsos fenntartással
fogadni?
JORGE LUIS BORGES:

A józan ész védelmezõi kezdetben szavahihetõsége tagadására szorítkoznak. Azt hajtogatták, hogy ez az egész nem egyéb, mint
rászedés a szavakkal, egy botrányos hírnevû hereziarcha szofizmája. Azt
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mondják, hogy az eretnekvezért csupán az a szentségtörõ szándék vezérelte, hogy a lét isteni kategóriáját a szerzõ által teremtett költõi tárgyaknak
tulajdonítsa, és egyfajta reductio ad absurdum módszerhez folyamodtak
megdöntésére. Ibarra, egy mára már klasszikussá vált cikkében, egyenesen
tagadta, hogy létezett. Ezequiel Martinez Estrada, talán gyõzedelmesen,
megcáfolta ezt a kétséget. Annyi tény, hogy mind a mai napig a legkitartóbb nyomozások is meddõnek bizonyultak.
THOMAS REID: Ami engem illet, én úgy vélem, hogy kockázatos volna egyedül a hitelre méltóság azon külsõ jegyeinek az alapján dönteni ezekrõl a
dolgokról, amelyeket a szerzõ személye ébreszt bennünk. És annak sincsen
semmi jelentõsége, hogy vajon a szerzõ valóságos léttel bír-e vagy sem.
JEAN RODOLPHE ANEPIGRAPHOS:

Gondolsz reám. Tehát vagyok.

JORGE LUIS BORGES:

…és megértette, hogy maga is csak látszat, amelyet éppen valaki más álmodik…
THOMAS REID:

Valójában, ami egyedül számít, az egyes-egyedül az, hogy elbeszélése hiteles-e, vagyis hogy mindaz, amit mesél, korrekt leírását adja-e
az idoméni geometriának vagy sem.

JORGE LUIS BORGES:

Kezdetben azt hitték, hogy Tlön a képzelet felelõtlen kicsapongása. Ma már tudjuk, hogy egy kozmoszról van szó. Tlön, avagy az
Orbis Tertius metafizikusai nem az igazságot keresik: õk az elképesztõt keresik. A metafizikát a fantasztikus irodalom egy ágának tartják. Tlön tudományos irodalma – Meinong világához hasonlóan – hemzseg az ideális
tárgyaktól, melyek felbukkannak, majd egy pillanat alatt szertefoszlanak, a
költõi igényekhez alkalmazkodva. Miután megfogalmazták az Orbis Tertius
világában uralkodó belsõ törvényeket, a népszerû folyóiratok, megbocsátható túlzásokkal, ismertté tették struktúráját. Tlön geometriája két eléggé
különbözõ ágat foglal magában: a vizuálist és a tapinthatót. Ez utóbbi megfelel a miénknek. A látható dolgok geometriájának alapja a sík, nem a pont.
Ez a geometria nem ismeri Eukleidész párhuzamossági axiómáját.
FELIX HAUSDORFF:

Bármily különösnek is tûnik ez a geometria, mégiscsak
ismerõs mindenki számára, mint a háromdimenziós euklideszi terünkbe
ágyazott gömbfelszín belsõ geometriája. Igazán meglepõnek tartom, hogy
ennek a szférikus típusú nem-euklideszi geometriának a lehetõségét nem
fedezték fel jóval a Lobacsevszkij-, Bolyai- és Gauss-féle hiperbolikus típusú geometria elõtt. Ahhoz, hogy e lépést megtegyék, semmilyen új felfede-
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»Gondolsz reám, tehát vagyok« – Jean Rodolphe Anepigraphos,
a Rózsakeresztesek Titkos Társaságának tagja, poéta, alkimista, metageométer,
az okkult tudományok doktora, Thomas Reid, commonsense philosopher,
A láthatók geometriája c. mûvének fõszerepében.
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zésre nem lett volna szükség, egyetlen olyan tételt sem kellett volna bebizonyítani, mely ne lett volna ismert azelõtt. Mi hiányzott hát? A dolgok
új látásmódja, az, hogy a gömbtest felszínét a háromdimenziós háttér nélkül, önmagábanvaló felületnek tekintsék, a fõköröket pedig a nem-euklideszi gömbsík egyeneseinek. Lehet, hogy a nem-euklideszi sík szférikus
geometriája éppen azért nem lett felfedezve, mert annak euklideszi modellje, a gömb, túlságosan is ismerõs volt.
WILLIAM JAMES: A látóérzékükre redukált idoméniek kifejlesztették a látható dolgoknak egy igen humoros geometriáját, telis-tele leleményes abszurditásokkal. Én viszont határozottan meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az
idoméniek, mindennek dacára, a miénkével azonos térfogalmat alakítottak
volna ki, ha ugyanazokkal a szellemi erõkkel lettek volna megáldva, mint
amelyekkel mi rendelkezünk.
WILLIAM KINGDON CLIFFORD: Ellenkezõleg! Itt nem csupán az igazi geometriáról van szó, hanem jóval többrõl. Valójában az õ geometriájuk teljesebb
a miénknél, és akárhogy is nézzük, véleményem szerint sokkal érdekfeszítõbb az euklideszinél. És habozás nélkül elismerem, hogy az euklideszi tér
komor végtelenjeibõl gyakran menekültem vissza a zárt tereknek ebbe a
geometriájába, azzal a reménnyel vigasztalva magam, hogy talán, utóvégre is, éppen ez a geometria fejezi ki az igazságot.
JOHANN WOLFGANG GOETHE:

A valóság ellenkezõje, hogy elnyerjük az igaz-

ság teljességét!
MAURICE GANDILLOT: Talán azt kérdezik tõlem, hogy mivel magyarázható az
a nehezen vitatható tény, hogy manapság igen komoly emberek által vizsgált elméletek között számos van olyan, amely hajdanán, csak mosolygásra késztettek volna, és amelyeket habozás nélkül félre is söpörtek volna,
mint olyat, ami ellentmondásban áll önmagával vagy a józan ésszel. Ez,
mint tény, sajnos, túlságosan is igaz. Ennek oka pedig az, hogy engedtük,
hogy a német tudomány alaptalanul túlsúlyba kerüljön. Tudományos téren igen sok német nagyon alacsony érzékkel rendelkezik az abszurditások
iránt, és ezért van, hogy oly kevéssé fogékonyak az evidenciára, és oly kevéssé tisztelik a józan észt. Néha kifejezetten úgy tûnik, hogy a német
romlott vonzalommal viseltetnék az abszurditás iránt, mint azok a perverz ízlésû ínyencek, akik undorító fûszerekben leltek gyönyörûséget,
mint amilyen az assa foetida az ókori rómaiak rothasztott halszósza. Ne
csodálkozzunk hát azon, ha ezek a tudósok görbe formát tulajdonítanak
az egyenes vonalnak, ferde alakot a síknak.
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ROBERT GREENE:

Tis Certain, this Man does not Smell Assa Foetida Stronger,
the farther he Removes it from his Nostrils…65

RICHARD WHATELY, DUBLIN ÉRSEKE: A geometriai tételek olyan állítások, melyek igazsága szükségszerû és örök, méghozzá azért, mert a következmények koherensek a hipotézisekkel. De az a tétel, amely tagadja a háromszög
szögösszegének két derékszöggel való egyenlõségét, felfoghatatlan, abszurd és önellentmondó. Ez egyszerûen contradictio in adjecto.
DR. W. G. WARD:

Mill úr rendszerének sarokköve a szükségszerûnek nevezhetõ igazságok lehetõségének visszautasítása. A mi érvünk ezzel szemben
az, hogy a matematikai igazságokat, vagyis azokat az igazságokat, amelyeket a matematikusok kétségbevonhatatlannak és csalhatatlanul bizonyosnak tartanak, éppen hogy szükségszerûként és csalhatatlanként ismerheti
el az emberiség.
LEIBNIZ:

Semmi sem szükségszerû, aminek az ellentéte lehetséges. Mindaz
abszolút szükségszerûség, aminek az ellenkezõje ellentmondást von maga
után. Ilyenek a geometriai igazságok.

PASCAL:

Sem az ellentmondás nem jele a hamisságnak, sem az ellentmondás-mentesség nem jele az igazságnak.
DR. W. G. WARD:

Amikor egy állítást szükségszerûnek nevezek, ezalatt azt értem, hogy a tagadása önmagából adódóan lehetetlen híméra. Vegyük ezt
az axiómát: Minden háromoldalú alakzatnak három csúcsa és három szöge
van. Ha azon intuíció alapján, amellyel egy háromoldalú és egyenes vonalú alakzatról rendelkezem, tudom, hogy az alakzat háromcsúcsú is, akkor
tévedhetetlenül bizonyosan tudom, hogy egy háromoldalú, de nem háromszögû alakzat csupán egy visszataszító híméra. Ugyanígy abban is biztos vagyok, hogy egy ilyen alakzat nem található a végtelen tér egyetlen
tartományában sem, és hogy még egy mindenható lény sem teremthetne
ilyet.

THÉOPHILE:

Ha valaki azt mondaná, hogy a háromoldal, vagy az, aminek három oldala van, nem háromszög, mert a háromoldalúság ténylegesen nem
háromszögûség, habár ez sokak számára nyilvánvalónak tûnhet, az mindazonáltal mégis tévedés volna. Hiszen ha azt mondjuk, hogy: A háromszög
és a háromoldal nem ugyanaz, tévedünk, hiszen ha jól megfontoljuk, örök
igazságnak találjuk a következõt: Minden alakzatnak, amelynek három olda-
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la van, három szöge is van, és ez ugyanaz, mintha e helyett azt mondanám,
hogy: Minden háromoldalú alakzatnak a szögei két derékszöggel egyenlõk. De
megkérdezhetik, hogy hol lennének ezek az ideák, ha egyetlen szellem sem
létezne, és mivé válna az örök igazságokkal kapcsolatos bizonyosság valóságos fundamentuma? Ez vezet el bennünket az igazságok legvégsõ talapzatához, tudniillik ahhoz a legfõbb és univerzális szellemhez, amely nem
lehet híján a létnek, s melynek értelme úgyszólván az örök igazságok tartománya. Ezek a szükségszerû igazságok az egzisztenciák determináló
okát és szabályozó elvét foglalják magukban, egyszóval az univerzum törvényeit.
IBIKRATÉSZ, A GEOMÉTER:

Isten, per definitionem, kiterjedés nélküli, de
megengedtetik az, hogy valamilyen, nullánál nagyobb dimenziószámot tulajdonítsunk neki, jóllehet nincsen neki egyetlen egy sem. Elég lesz két dimenzió ahhoz, hogy síkgeometriai alakzatokat könnyedén ábrázoljunk
egy papírdarabon. Istent szimbolikusan egy háromszöggel jelöljük.

PLUTARKHOSZ: Eudoxosz Történeteiben beszámol arról, hogy a pitagoreusok a háromszög minden csúcsához egy istenséget rendeltek hozzá. Így
minden háromszög szentháromság volt. Három csúcsa pedig Hadész, Dionüszosz és Arész istenségek.
ANDRÉ MALRAUX:

Laclos, Saint-Just, Goya – a Fekete háromszög három csúcsa.

PLUTARKHOSZ:

Xenokratész szerint az egyenlõ szárú háromszög a Pokol Kapuja, az a hely, ahol a démonok tanyáznak.
MAEL DUIN OF EOGANACHT:

…haenach demna, mindenütt démonok, ut dixit.

KLÉONIKE:

Mond csak, drága Lüszisztratám, miképpen vessünk véget ennek
a borzalmas háromszögû háborúnak?
LÜSZISZTRATA:

A két istennõ nevére! Mi sem egyszerûbb ennél! Mutasd
meg magad ezeknek a bõsz harcosoknak a te kis csinos, átlátszó tunikádban, és szépen kifestve engedd, hadd csodálják meg elbûvölõ egyenlõ szárú deltádat, de állj ellen minden háromszögelésnek. Akkor majd
valamennyien megbolondulnak, fejüket, eszüket vesztik, és leeresztik
kardjaikat, mint Menelaosz, szép Heléna meztelen félgömbjei láttán, s biztosíthatlak, rögvest békét kötnek. A geometria iránt táplált szerelembõl,
természetesen!
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LOUIS-FERDINAND CÉLINE:

Kokett! Nagyon kokett! Már hetek óta játszadozom a háromszögû játékkal…
DRUGPA KUNLEY, BUDDHISTA MESTER:

Noha a fanszõrzet formája háromszögû,
ennek ellenére elfogadhatatlan isten dicsõítésére mint áldozati ajándék.

DESCARTES:

A híres Polübiosz, a kozmopolita, a német Rózsakeresztes Testvérek illusztris társaságának tagja, Thesaurus mathematicus címû, a világ tudósainak másodízben felajánlott mûvében bebizonyította, hogy semmi
más, egyedül csak a háromszög alakzata reprezentálhatja az istenség hieroglif szimbólumát.
RALPH CUDWORTH:

Plutarkhosz emlékezetes beszámolója szerint Thespesius Solensis három nappal azután, hogy halottá nyilvánították, miután
föltámadt, többek közt azt állította, hogy az volt a benyomása, hogy az
Eksztázisban eltöltött idõ alatt látta, illetve hallotta, hogy három Isten
van együtt egy háromszög formájában és egymás felé sugárnyalábokat
bocsátanak ki, pontosan úgy, ahogyan az orfikus Kabbala beszámolói leírják.
IBIKRATÉSZ, A GEOMÉTER:

Igen, de a három személyt nem szabad csúcsoknak
vagy oldalaknak tekinteni. Azok a hagyományos köré írt másik egyenlõ oldalú háromszögnek a három magassága. E végtelen hosszúságú, egymással
párhuzamos oldalú háromszögnek ez a három, végtelen hosszú magassága
egy pontban metszi egymást a háromszög belsejében. Ez a feltevés egybevág Anna Katharina Emmerich kinyilatkoztatásaival, aki a keresztet, amit
mi az isteni Ige szimbólumának tekintünk, Y formaként éli meg, amit pusztán azzal a fizikai okkal magyaráz, hogy egyetlen emberi hosszúságú kar
sem lehetett képes a héber Tau betûre ráfeszülni. Vagyis, DEFINÍCIÓ: Isten a
legrövidebb út a nullától a végtelenhez. Ebbõl definíciószerûen következik,
hogy Isten a nulla és a végtelen érintkezési pontja.

FERDINAND KARL SCHWEIKART: Asztrális geometria címû könyvemben egzakt
módon bebizonyítottam egy ilyen háromoldal létezését. Ez egy végtelen
síkbeli alakzat, melynek a területe mégis véges, oldalai pedig három, egymással párhuzamos egyenes: a három szögét, ha tetszik, tekinthetjük nullának, pontosabban szólva, egyáltalán nincsenek szögei. Ez a nem
háromszögû, de az egyenlõ oldalú háromszög köré írt háromoldal az a felsõ határ, amely felé az összes háromszög tart. Ha tetszik, ez az asztrálvilág
elérhetetlen transzfinit háromszöge.
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NICOLAUS CUSANUS:

A végtelen háromszög a maximális Szentháromság.

CASSIODORUS, A SZENÁTOR:

Igen, és ha megengedi, én így fejezném ki magam: geometrizat enim sancta Trinitas.66

GEORGE BERKELEY:

A háromszög ideájának megértését célzó meg-megújuló
próbálkozásaim után megállapítottam, hogy ez teljességgel érthetetlen.

PLATÓN:

A lélek szemei akkor kezdik élesen látni a dolgokat, amikor a testi szemek már erejüket vesztették. Csakhogy ettõl, ami téged illet, te még
messze vagy, édes jó barátom!

BROGLIE ABBÉ:

Kilépnek a rendes geometriából, hogy belépjenek a metafizikába és az illúziók birodalmába.
GASTON MILHAUD: Ha a metageometria számûzve van az illúziók közül, akkor mondhatjuk, hogy ez matematikai pontossággal történt.
DEUTSCHE MATEMATIK:

Mi, németek, mi más fából vagyunk faragva, számunkra az egyetlen kritérium, ami egy matematikai elmélet élethez való
jogát igazolhatja, annak gyakorlati alkalmazhatósága. A puszta alkalmazhatóság, a szó legtisztább értelmében. Amennyiben egy elméletnek nincs
semmilyen gyakorlati alkalmazása, legföljebb egy tökéletlen kezdeti kísérletnek tekinthetõ, feltéve, hogy a késõbbi kidolgozása ígéretesnek bizonyul e cél eléréséhez. Máskülönben a ködös, misztifikáló liberális zsidó
technika puszta dokumentuma marad, melyet az önámító, tárgytalan definíciókkal zsonglõrködõ, gyökértelen szellemi bûvészek ötlenek ki, teremtõ erejükkel rászedve a szokásos, gondolatszegény közönségüket.
Matematika vagy definíciókkal való zsonglõrösködés? Íme, ez itt a kérdés!

GEORG PHILIPP HARSDÖRFFER:

A matematika tudományának filozófiai gyönyörûségei csak a mûvészetekben és a mesterségekben nyilvánulnak meg.
Hisz mihelyt alkalmazást nyer a matematika a mechanikai tudományokban, képessé tesz arra, hogy a hit legcsekélyebb közbeavatkozása nélkül
csodákat mûveljünk, és lehetségessé tegyük a lehetetlent. Noha Isten senkinek nem mondott még köszönetet érte, mindazonáltal tény az, hogy
kétszáz, lõfegyverrel ellátott keresztény hívõ könnyedén elbánhat fegyvertelen indiánok ezreivel, mint arra már rámutattam Delitiae mathematicae et
philosophicae címû könyvem második részében, amely Duemler Jeremiás
betûivel nyomtattatott, 1651-ben.
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R. P. MATTEO RICCI, SJ.:

Egyik kezemben a Szentháromság, másikban Eukleidész háromszöge – ezzel a jellel megnyílnak elõttünk Kína kapui! Ahhoz,
hogy kiírtsuk a hazug bálványimádók szektáját és hitelt adjunk megszentelt hitünk alapjának, nem szükséges harcot vívni a bálványimádó tanokkal, elég csupán a geometriát tanítani, és Kína készen fog állni Krisztus
áldott igazságának befogadására.

PLATÓN: A geometria az örök lét ismerete. A lét szemlélésére sarkall bennünket, azért hogy képesek legyünk jobban átlátni a Jó tiszta ideáját.
G. W. HEGEL:

Akik túlzott jelentõséget tulajdonítanak a tér fizikai realitásának, azokat emlékeztetni kell arra, hogy a gondolkodás mint kognitív tudás
nem áll meg ezeknél a formáknál. A térnek meg kell egyeznie a gondolkodásunkkal.
GLAUKÓN:

A szépség és a rend ideális városa, Kallipolisz, nem adhat polgárjogot olyanoknak, akik nem járatosak a geometriában. A város vezetõjének filozófusnak kell lennie.

BERTRAND RUSSELL:

Pályafutásom kezdetén többé-kevésbé Hegel követõjének tartottam magamat. Ugyanez volt a helyzet, kis késéssel, cambridge-i
kollegámmal, G. E. Moore-ral. De Moore gyorsan belátta, hogy Hegel filozófiája nem alkalmazható a székekre és az asztalokra, jómagam pedig felfedeztem, hogy mindaz, amit a matematika filozófiájáról mond, színtiszta
értelmetlenség. Gyorsan kiábrándultam hát belõle, és – a matematikai logikával mérsékelve magamat – ráléptem a józan ész ösvényére.
JULIEN GRACQ:

Az a táj, ahová a különös véletlen néhány hónapra odaszögezett, útjainak elvadult és sivatagos jellegével mihamar felrázta a gyaloglás monotóniájától lecsillapult lelkemet. Félretolva a siker vagy a karrier
bármiféle gondolatát, szellememet egyszeriben leginkább a filozófiai kutatások kezdték foglalkoztatni. Kantot, Platónt, Descartes-ot olvastam, de
ízlésem természetes hajlama a konkrétabb, egyesek úgy fogalmaznának, a
bátrabb filozófiák felé hajtott, amelyek a világtól az igazságot és a teljes
magyarázatot igénylik, azzal hogy számba veszik, milyen összetevõkbõl
épül is fel az, úgy amint azt Arisztotelész, Plótinosz és Spinoza teszik. De
a szenvedélyes kíváncsiság leginkább a filozófia géniuszainak fejedelme, az
architektúra és a halmazok tudományának e királya, Hegel felé vonzott,
aki minden absztrakt ismeretet megfosztott dicsõségétõl, akinek a szemében a legbriliánsabb filozófiai rendszerek is csupán ködgomolyagok voltak,
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melyekbõl azután fölépítette a maga gigantikus galaxisát. Neki, Hegelnek
hódoltam rögtön erõteljes és megkülönböztetett szeretettel: a dialektikát
az Arkhimédész által gúnyosan követelt szilárd pontnak tartottam, amely
kiemelné helyébõl a világot, és magammal vittem Hegelt magányos kastélyomba, a Bretagne-ba.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS: A szubjektivista vakság megakadályoz abban, hogy a matematika eredetét a gyakorlatban fedezzük fel.
NYIKOLAJ IVANOVICS LOBACSEVSZKIJ: Semmi kétség afelõl, hogy gondolkodásunk elsõ adatait az érzékszerveink szolgáltatják, eredetük pedig a külsõ
természetben van. Csakhogy nem az számít, hogy honnan jössz, hanem
hogy hová mész, tehát nem a kiindulópont számít, hanem a végeredmény,
ahová eljutunk. És az is vitathatatlan tény, hogy az alakzatoknak, ahogyan
a geometriában számunkra adottak, csak a képzeletünkben van valóságos
léte. Ennek döntõ bizonyítéka szerintem pedig az, hogy a természetben
nincsen folytonosság, és hogy nincsenek benne inkommenzurábilis szakaszok. Ilyenek mindazonáltal léteznek, de csupán képzeletünk megjelenítéseiben.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS: Az idealisták a matematika terén nem értik vagy nem akarják megérteni azt a köteléket, ami a matematikát a gyakorlattal összeköti. Egyoldalúság, szolipszizmus, szubjektivista vakság –
ezek filozófiájuk alapjai. A matematikai idealizmus terméketlen virág,
mely parazitaként tenyészik a matematika élõ és termékeny fáján: terméketlen, mérgezõ és kártékony virág. A matematikai idealizmus, mint minden idealizmus, egyenes úton elvezet a klerikalizmushoz.
DAVID HUME:

Nincs egyházi dogma, mely jobban sértené a józan észt, mint
az a néhány folyamatosan papolt matematikai tan, melyet kifejezetten az
emberiség lázadó értelmének megszelídítése és rabul ejtése céljából találtak
ki, s melyrõl gyõztes képpel áradoznak a geométerek és a metafizikusok.

LUDWIG WITTGENSTEIN:

Egyetlen vallásban sem követtek el annyi bûnt
a metafizikai kifejezésekkel való visszaéléssel, mint a matematikában.
DAVID HUME:

De a legkülönösebb az, hogy ezek a láthatólag abszurd nézetek a legvilágosabb és legtermészetesebb okfejtésekkel vannak alátámasztva. Mert lehetetlen, hogy elfogadjuk a premisszát, és ne fogadjuk el
a következményeket. E tételeknek a bizonyítása ugyanazzal a szükségszerûséggel és univerzalitással történik, mint annak az állítása, hogy a három-
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szög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ – jóllehet ez utóbbi teljesen természetes és könnyen elfogadható nézet, míg az elsõ tele van képtelenségekkel.

PAUL MANSION: Gyakran elhangzanak ellenvetések a riemanni geometriával, sõt a lobacsevszkijánus geometriával szemben is, melyek a következõ
posztulátumon alapszanak: Minden, ami – a geometrián belül – felfogható,
minden, ami az ész által elgondolható, annak elképzelhetõnek kell lennie, vagyis valamilyen fizikai módon megjeleníthetõnek kell lennie, az érzékek
vagy a képzelet számára. Ez a posztulátum szerintünk hamis. Hogy csak
az euklideszi geometriához forduljunk példáért, ki tudja elképzelni
Weierstrass folytonos görbéjét, melynek egyetlen pontjában sem húzható
érintõ? Ki tudja elképzelni Koepke folytonos görbéjét, melynek minden
pontjában létezik érintõje, ugyanakkor azonban bármely két pontja közt
végtelen sok maximum és minimum értéket vesz fel? Miként képzelhetõ
el Peano úr görbéje, mely teljes egészében kitölti egy négyzet felületét? Minden a Lobacsevszkij-féle geometriával szemben felhozott ellenvetés tehát az euklideszi geometria ellen is fordítható.
FREEMAN J. DYSON:

A nem-euklideszi geometria görbéi patologikus görbék:
szörnyetegek! Íme, hogyan jelölték meg annak idején azokat a matematikai
struktúrákat, amelyek nem fértek bele az euklideszi öntõformákba, pontosan úgy, ahogyan a kubista festészet és az atonális zene forgatta fel körülbelül ugyanekkor a mûvészeti ízlés kánonjait. Mandelbrot úr viszont
ezekre alapozta a fraktálok geometriáját.
BENOÎT MANDELBROT:

Peano görbéi nem lehetnek szörnyetegek, hisz azzal az
óriási haszonnal rendelkeznek, hogy szépek!
JOHANNES DUNS SCOTUS:

Item: Monstra ordinata sunt ad pulchritudinem mundi.
Így a világ is szebb lesz azáltal, hogy olykor szörnyeket szül.

VOLTAIRE: Habár semmilyen geometriai bizonyítással nem rendelkezem
arra vonatkozólag, hogy van egy anyám és egy apám, és rendelkezem egy
olyan geometriai bizonyítással, azaz egy olyan argumentummal, amelyik
meg képes gyõzni arról, hogy végtelen sok görbe vonal húzható egy kör és
érintõje között, én bizony mindenek ellenére úgy érzem, hogy ha egy mindenható lény azt mondaná nekem, hogy a „létezik test” és a „végtelen sok
görbe húzható a kör és érintõje között” állítások közt van egy hamis, kita-
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lálod-e, melyik az?, én azt felelném, hogy ez Eukleidész Elemei harmadik
könyvének utolsó, tizenhatodik tétele. Ha a geometriai igazságoknak csak
a szellememben van realitásuk, akkor joggal ébred fel bennem az a gyanú,
hogy a szellemem megcsalt.
EDMUND HUSSERL:

Különös csalás, csakugyan, de nem érdektõl mentes.

DENIS DIDEROT: A matematika tárgya a természetben nem bír több realitással, mint egy játéké. Ez itt is, ott is konvenció dolga.
VOLTAIRE:

Véleményem szerint az összes tudományok közül a legabszurdabb, és amelyik a leginkább képes mindenfajta zsenialitás elfojtására, az
a geometria. A geometriában nem találni mást, mint az értelem játékait,
fogalmi illúziókat. Egy új világba vezet bennünket, melynek semmi köze a
miénkhez. Hogyan lehetne hihetõ, hogy az, ami nyilvánvaló lehetetlenség
a természetben, az igaz legyen? Nyomorúságomban nevetni kezdtem,
amikor rájöttem arra, hogy csupa sarlatánság van még abban a tudományban is, amelyet a felsõbb tudománynak neveznek. Az igazság az, hogy a
geometria nem egyéb, mint egy rossz tréfa.
PAUL VALÉRY:

Az igazság oly törékeny…

BAUDELAIRE: A törékeny Voltaire! Nyolcvannégy évre volt szüksége ahhoz,
hogy meghaljon.

JOSEPH DELBŒUF: A nem-euklideszi terek: bizarr eredetû terek, irreális fajok, a nemlét különbözõ fokozatai – az ilyen terek nem a kiméránál is
valószerûtlenebb szellemi játékok csupán?
SZENT BONAVENTURA: A lényegi igazság örökkévaló, hiszen az a jel és a jelölt dolog megfelelésében áll. Ezért a következõ állítás: a kiméra nem kentaur, lényegi és örök igazság.
JEAN BURIDAN:

Chimaera est chimaera.

VOLTAIRE: Az a szegény és szerencsétlen nápolyi pap, Jules César Vanini, a vég-

sõkig vitatkozott a quidditasokról és utrum chimera bombinans in vacuo possit
comedere duas intentiones, hogy a semmiben röfögõ kiméra képes-e megemészteni két szillogizmus fõ premisszáit. Ezért bizonyosan nem a számára tartogatott nyomorúságos véget, hanem mély szánalmunkat érdemelte ki.
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LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE: Úgy beszélünk a fõnixmadárról, a kiméráról és a
bölcsek kövérõl, mintha oroszlánról, párducról vagy rinocéroszról beszélnénk. A hazugság ugyanazon a nyelven beszél, mint az igazság.
GEROLAMO SACCHERI:

A hazugság igen kényes, nagyon vitatott és olyan téma, melyet az emberek túl absztraktnak tekintenek. De lehet ezt a problémát ordine geometrico is tárgyalni, ha szigorú definíciókból indulunk ki,
úgy, mint ahogy az a geometriában szokás. Ezzel próbálkoztam meg én
magam a hazugság teológiájában, amit 1729-ben, L’Innocenza della Verità
címû könyvemben fejtettem ki, valamint Sopra La custodia de’segreti senza
offesa Della Verità, munkámban, ahol megcáfoltam P. Lettore Orsi
domenikánus atya téziseit, kinek elfogadhatatlan tanítása nyílt ellentétben áll a La Causa della Verità címmel, mely könyvének címlapján díszeleg,
és ugyanígy megcáfoltam a Demonstrazione Teologica címû munkában kifejtett téziseket is, melynek szerzõje az „Il Solitario Neutrale” álnév mögé rejtõzött. Szigorúan geometriai érveléssel kimutattam, hogy meg lehet
menteni az igazságot, és el lehet kerülni a hazugságot, anélkül hogy megsértenénk a gyónás titkának szakramentumát.

V. INNOCENCIUS PÁPA:

A hazugság kérdését illetõen válaszom a következõ:
Isten, Önmagán vagy valaki máson keresztül megnyilatkozhat egy olyan
beszédben, amely materiálisan hamis, de jelentését tekintve nem az. Hisz
egy ilyen képesség képtelenség volna.
CLAUDE DEBUSSY:

A mûvészet a legszebbik a hazugságok között.

ALAIN DE LILLE:

O noua picturae miracula! Transit ad esse Quod nichil esse
potest, Et in uerum mendacia mutat.67
GOTTLOB FREGE:

Ha Eukleidész posztulátuma igaz, akkor a nem-euklidesziek, amikor axiómájukat posztulálják, az ok teljes ismeretében egy hamis
állításról azt állítják, hogy igaz. A nem-euklideszi geometria a hivatásos
geométerek elõre megfontolt szándékkal elkövetett hazugsága.
STÉPHANÉ MALLARMÉ:

Dicsõ hazugság, mint a költészet, a költõi alkotás.

SZÓKRATÉSZ: Mond Hippiász, nem vagy-e bajnok a geometriában is, mint
ahogy az vagy az olimpiai játékokban?
HIPPIÁSZ:
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SZÓKRATÉSZ:

Hisz te, aki oly rendkívül jártas és oly nagy tudós vagy ebben
is, magasabb képességgel és feltétlen pontossággal fogod akkor kimondani
a geometriai alakzatok tulajdonságaira vonatkozó igazságot is, nem igaz?

HIPPIASZ:

Minden bizonnyal!

SZÓKRATÉSZ:

És mi a helyzet a hamis geometriai állításokkal? Minthogy te,
mint a geometria nagymestere, ismered az igazságot, te vagy az, egyedül
te, aki a leginkább képes lehet e tárgyban való csalásra is, nem igaz? Felelj,
Hippiász, ugyanazzal a tiszteletet parancsoló, nemes büszkeséggel, mint
ami sajátod.

HIPPIASZ:

Igen, úgy van, ahogy mondod.

SZÓKRATÉSZ:

Ha viszont így áll a dolog, vajon nem a geométert, aki jó a geometriában, aki a geometria ismerõje, nem õt illeti-e meg leginkább az a képesség, hogy egyszerre mondjon igazat és hamisat a geometriai
alakzatokról? És ha igaz, hogy a geometriai alakzatok esetében valakinek
a világon része van az igazság meghamisításában, vajon nem õ, éppen a
geométer az a hozzáértõ, aki ebben is a legjobb? Hiszen csak a jó geométer
képes erre, míg aki rossz geométer, az nem képes meghamisítani az igazságot, mert nem ismeri?

HIPPIASZ:

Pontosan így van, Szókratész.

DR. W. G. WARD:

Azt állítani, hogy a hazugság épp oly cáfolhatatlan lehet,
mint az igazság, contradicio in adjecto. Semmilyen teremtõ nem lenne képes
görbe egyenest létrehozni.
ALFRED FOUILLÉE:

Ha kiindulópontul egy olyan hipotézist fogadok el, mint
amilyen Lobacsevszkijé, melynek hamissága elõttem ismert, akkor az hazugság, hazugság, ami semmire sem kötelez.
CH. M. DE TALLEYRAND:

Hazugság kötelez!

ALFRED FOUILLÉE: Nemes hazugság, talán, hiszen ez csupán érdek nélküli fogalmi játék, melynek célja látni, hogy milyen következmények származnak belõle.
MON FAUST: Rátok hagyom annak a hazugságnak a szabad választását, amelyik szemetekben a legméltóbbnak fog tûnni arra, hogy az igazság legyen.
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ALFRED FOUILLÉE:

De éppen itt rejlik a paralogizmus! Hiszen a következmények egymás közti logikai összhangja mit sem bizonyít a kiindulási elvek
igazságáról. Ezek igazsága sokkal inkább a hit körébe tartozik!

JOSEPH LOUIS LAGRANGE:

Csak elõre bátran! A hit úgysem jön meg!

ALFRED FOUILLÉE: Tegyük fel, hogy Isten helyén az Ördög áll, akkor ebbõl
kiindulva felépíthetek egy sátáni teológiát…
MADEM-POISELLE LUST: Szóval, Mester, igaz-e, hogy magának viszonya volt az…
FAUST:

Az Ördöggel? (Lust kisasszony bólint, hogy igen.) Természetesen igen.
Mint mindenkinek. Miként is lehetne másként? Hogyan is gondolkodhatnának különben, hogyan is álmodhatnának...

ALFRED FOUILLÉE:

…az Ördög teológiáját...

MEPHISTOPHELÉS:

A stílus, az Ördög!

ALFRED FOUILLÉE:

…És az Ördög teológiájának nem kevés közös pontja lenne a jelenlegi teológiával: a pokol nagy szerepet játszana benne…
FELIX KLEIN:

Ez a csemperakók és parkettezõk paradicsoma! Az euklideszi sík
csak három szabályos sokszöggel fedhetõ le: háromszöggel, négyzettel, hatszöggel. Ez unalmas és semmitmondó. Viszont a nem-euklideszi sík bármilyen szabályos sokszöggel beborítható, a nem-euklideszi tér pokoli padlózata
felparkettezhetõ ötszögû, hétszögû, kilencszögû, akármilyen szabályos sokszögû burkolólapokkal! Az inventivitás itt nem ismer határokat.
ROBERT OPPENHEIMER:

A pokol a legjobb invenciókkal van kikövezve…

ALFRED FOUILLÉE:

…s ebbõl fontos következtetéseket vonhatnánk le arra vonatkozólag, hogy hogyan kormányozzuk a világot, és arra a Nietzsche-féle erkölcsre, ami ebben a világban uralkodna.
FRIEDRICH NIETZSCHE:

Az álom hazugság, és a gyönyörûségek legkiválóbbját a mûvészetben találjuk meg, hiszen a mûvészet az igazságot a hazugság nyelvén mondja. Hazudunk tehát egész életünkben, anélkül hogy
erkölcsi érzékenységünk megakadályozhatna benne. Honnan származik
tehát, ilyen körülmények között, ez a vak törtetés az igazság felé?
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HEGEL:

Azoknak az igazságoknak a megváltoztathatatlan jellege, amelyekhez a matematika oly hûen kötõdik, csupán a szegénység kifejezõdése, a
halál jele. Hiszen a matematika sohasem valósítja meg az ellentétbe való
átmenetet, és nincs alávetve az önmozgásnak. A hamis az a másik, a szubsztancia negativitása, és ez az utóbbi, a negativitás az, amelyik lényegét
tekintve az igaz.

EDGAR ALLAN POE:

Maga az axiomatikus elv is megváltozhat, és természetesen az axiómák is képesek hasonló változásra. Mivel az axiómák megváltozhatnak, ezért az általuk életre hívott igazságok szintén szükségképpen
változnak. Az értelem hivatott dönteni: adva van két, egymással nyíltan
ellentmondásban álló felfogás, mind a kettõ bevallottan lehetetlen, ugyanakkor, amint mondják, az egyiküket azért fogadja el az ész, mert a másikat elfogadni még nagyobb képtelenség volna. Az alternatíva nem két
nehézség közt van. Két lehetetlenség között kell választanunk. Mivel ez az
egész cáfolhatatlan, mivel a szellem számára megengedett választás csak
két egyformán lehetetlen koncepció között jöhet létre, és mivel egy lehetetlen nem lehet nagyobb egy másik lehetetlenségnél, amiért is nem lehet
egyiket sem elõnyben részesíteni, ezért a filozófusok nyilvánvalóan amellett az általuk bizonyító erejûnek tartott érvelés mellett kötelezik el magukat, mely szerint egy lehetetlen dolog lehetségessé válik, ha ki tudják
mutatni, hogy egy másik dolog szintén lehetetlen. Ez azonban értelmetlenség. És én igazán meg vagyok gyõzõdve róla, hogy ez egy tökéletes badarság.

SIMONE WEIL:

Geometria – a lehetetlen dolgok kutatása?

PAUL VALÉRY: A mesterek pedig azok, akik megmutatják nekünk, hogy mi
az, ami lehetséges a lehetetlenség rendjében.

GRÉGOIRE DE RIMINI: Az isteni mindenhatóság képes megtenni azt, hogy
egymással ellentétes formák együtt létezzenek. Feltétlen hatalmának jóvoltából Isten bármely lehetséges, de bármely lehetetlen dolgot is véghezvihet. Számára lehetséges, hogy az ellentmondásokat egyidejûleg igazzá
tegye. Tehát Isten, bizonyos módon, tud hazudni.
ARISZTOTELÉSZ:

Még Isten vagy egy becsületes ember is elkövethet rossz
dolgokat. Mégis, nem ez jellemzõ rájuk. Csak azokat nevezzük gonoszaknak, akik szabad választás alapján követik el a rosszat.
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SPINOZA:

Valaki, akinek nincsen igaz ideája Istenrõl, ugyanúgy gondolhatja róla azt is, hogy csaló, mint azt, hogy nem csaló. Hasonlóan, ugyanilyen
könnyen felteheti valaki, akinek nincs igaz ideája a háromszögrõl, hogy a
szögeinek összege nem egyenlõ két derékszöggel, éppúgy, mint ennek az
ellenkezõjét, éspedig hogy egyenlõ két derékszöggel. De ha azután, miután
magunkévá tettük Isten ideáját, szemügyre vesszük a háromszög ideáját,
akkor kénytelenek leszünk azt állítani, hogy a szögeinek összege egyenlõ
két derékszöggel.
PIERRE GASSENDI:

Hol talál bárkit is, akit ha megkérdeznek, hogy mire alapozza azon meggyõzõdését, hogy a szögek összege minden háromszögben
egyenlõ két derékszöggel?, azt válaszolja, hogy azért biztos ebben, mivel tudja, hogy van Isten, aki nem lehet csaló, és hogy Õ ennek az igazságnak a megalkotója. Püthagorasz, Platón, Eukleidész és az összes többi régi gondolkodó
ugyanazt a választ adta, s úgy látszik egy sem volt köztük, aki a legcsekélyebb mértékben Istenhez fordult volna, hogy az efféle állítások igazságát alátámassza. És ki merné feltételezni, hogy Diagorász és az összes többi ateista
nem bizonyosodhatott meg ennek az állításnak az igazságáról?
DESCARTES:

Ami pedig egy ateista tudását illeti, hát könnyû kimutatni,
hogy õneki nem lehet biztos és bizonyos tudása arról, hogy a háromszög
szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ. Mert minél kevésbé hatalmas
az, akit léte szerzõjeként elismer, annál több alkalma nyílik kételyt támasztanai afelõl, hogy vajon annak természete nem annyira tökéletlen-e,
hogy tévedne a számára nagyon nyilvánvalónak tûnõ dolgokban.

POLÜBIOSZ, A KOZMOPOLITA: Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy Isten képes akár a lehetetlenre is, oly módon, hogy megváltoztatja a természet törvényeit, bár sohasem szabad feltételeznünk, hogy megváltoztatta ezeket,
legalábbis ha õ maga nem hozta ezt tudomásunkra.
DESCARTES:

De Isten nem ezért akarta, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel legyen egyenlõ, mert felismerte, hogy ez nem lehet
másképpen. Ellenkezõleg, mivel azt akarta, hogy a háromszög szögeinek
összege szükségszerûen egyenlõ legyen két derékszöggel, ezért most ez így
igaz, és nem is lehet másként.

FRANZ ADOLPH TAURINUS:

Felség, nekem nincsen szükségem a kartéziánus
Isten hipotézisére ahhoz, hogy igazoljam azt a tézist, mely szerint csak
egyetlen világ létezhet, nevezetesen az, amelyikben a háromszög szögei-
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nek összege két derékszöggel egyenlõ. Valójában sikerült szigorúan bebizonyítanom, hogy abból a feltevésbõl, hogy három pont tökéletesen meghatároz egy és csak egy háromszöget, az következik, hogy csupán egyetlen
univerzum létezhet, és hogy ennek folytán a háromszög szögeinek összege szükségképpen két derékszöggel egyenlõ.
ROGER BACON: Ezenkívül, ha lenne oka annak, hogy két világ létezzék,
ugyanebbõl az okból létezhetne három, négy, akár végtelen sok világ is.
Márpedig a világok száma nem lehet végtelen. Tehát csak egy világ van. A
világok pluralitása ellentmondásban van Eukleidész Elemeivel. Ez a következmény bárki számára nyilvánvaló, aki ismeri a geometria tisztaságát.
FRANZ ADOLPH TAURINUS: A két derékszögtõl különbözõ szögösszeg szükségképpen maga után vonja, hogy három pont nem egyetlen háromszöget
határoz meg, hanem végtelen sokat, s hogy ezek közül mindegyik másmás univerzumhoz tartozik. Az univerzumoknak ez a végtelen sokasága
logikai szempontból tekintve nem abszurd; ezen univerzumok mindegyike
tökéletesen koherens és belsõleg harmonikus. Bár egy ilyen háromszögnek
az oldala – jóllehet ezek mindegyike a két csúcsot összekötõ legrövidebb
vonal – se nem gömbív, se nem egyenes.
POULAIN:

Nevezzék, ha akarják, kvázi egyenesnek vagy neoegyenesnek...

HENRI POINCARÉ:

Pszeudoegyenesnek…

ARTHUR CAYLEY:

...egy kvázi geometriában.

ALEXIUS MEINONG:

Hontalan tárgynak, melynek ontikus státusa a pszeu-

doegzisztencia...
GOTTLOB FREGE:

...ami a Hilbert-féle pszeudoaxiómákon alapul, melyek egy
fikarcnyi gondolatot sem tartalmaznak!

HEINRICH LIEBMANN:

De kérem, vegye figyelembe, hogy az euklideszi egyenes is reprezentálható a nem euklideszi síkon egy görbe vonal segítségével!
De ez nyilvánvalóan nem képezhet, és soha nem is képezett valamilyenfajta ellenérvet az euklideszi geometriával szemben. Ez azt mutatja, hogy egy
ilyen ellenvetés semmilyen meggyõzõ erõvel nem bír, és teljesen érvényét
veszti a nem-euklideszi geometriával szemben.
POULAIN:

Ez csupán szavak kérdése!
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WILLIAM KINGDON CLIFFORD: De várjon csak egy pillanatra, kérem! Mert
van egy fontos különbség, amit nem hagyhatnak figyelmen kívül. Ha egy
háromszögrõl beszélünk, honnan sejthetnénk, hogy milyenek is az oldalai? Nyilván minimális hosszúságú geodétikus vonalak, persze. De a rendszerbõl belülrõl tekintve ezek a vonalak tökéletes egyenesek, az õket
tartalmazó felületek pedig tökéletesen sima és lapos síkfelületek, valódi síkok, a szó legszorosabb értelmében.
C. M. INGLEBY:

Ha a tér görbül, akkor felteszem a kérdést, nem igaz-e, hogy
a háromszög oldalainak szintén görbének kell lenniük, és nem egyenesnek? Ez esetben az euklideszi tétel egyáltalán nem sérül meg. De ön,
Clifford úr, ön azt gondolja, hogy a háromszög oldalai abszolút egyenes
vonalak, mégpedig számunkra, nyomorult teremtmények számára, akik
képtelenek más teret elképzelni, mint a tökéletesen lapos teret, azaz síkot,
görbület nélkül. Ugyanakkor ön mégis azzal áltat bennünket, hogy ennek
a háromszögnek az oldalai görbék, de olyan értelemben, ami mégiscsak
megsérti Eukleidész tételét. De akkor fölteszem a kérdést, vajon az a véleménye-e, hogy ezek a vonalak egyszerre görbék és egyenesek, vagy pedig
hogy se nem görbék, se nem egyenesek.
FRANZ ADOLPH TAURINUS:

Ezek a vonalak nem lehetnek egyenesek, hiszen
két pont között végtelen sokat húzhatunk belõlük; de nem lehetnek görbék sem, mivel – saját rendszerükön belül – a legrövidebb távolságot reprezentálják két adott pont között, továbbá rendelkeznek az egyenes összes
tulajdonságával, és csak azokkal. Én ezeket a térrendszereket logaritmikus-szférikus geometriáknak neveztem el, és bõséges leírást adtam azokról
a különös és paradox eseményekrõl, amelyek egy ilyen univerzumban
megtörténhetnek, amennyiben, hipotetikusan, valóságosnak tartanánk
azokat.
JAKOB WILHELM HEINRICH LEHMANN: Ez nem tudomány és még kevésbé geometria. Taurinus úr szórakoztatására és az elõbbiek folytatásaképpen felteszem a kérdést: Mi történne „ha”…? – ha valami, ami nem igaz, mégis
igaz volna; ha a lehetetlen és valótlan, lehetséges és valóságos lenne – akkor nem maradna más hátra, mint letérni az utunkról, és rálépni arra a másik útra, amelyik a kimérák országába vezet.

ARTHUR COLLIER A kiméra neme alá tartozik az a faj, amit kentaurnak hívnak. A kentaur egy olyan lény, amelyik félig ember, félig ló: színtiszta költõi és festõi fikció, egy olyan teremtmény, amelyet a képzeleten kívül soha
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sehol nem láttak. A képzeletben viszont már könnyedén és nagyon is valóságosan láttak kentaurt, és mint ilyen, ott nagyon is létezett és feltehetõen továbbra is létezni fog! Vagy talán feltétlenül szükséges egy
külvilágbeli kentaurt teremteni ahhoz, hogy Apellész láthassa?
ARISZTOTELÉSZ:

Nincsen olyan hol, ahol a nem létezõ lehetne. Hiszen milyen helyen, hol, kérdezem, hol van a kecskeszarvas?
JACQUES PRÉVERT: Egy apró, bár nagyon cirkonflex és súlyos ékezetû kérdés:
être où ne pas être.68
JOHN NORRIS:

Nyilván nem a peripatetikus logika állatkertjében. De a kecskeszarvas még nagyon is igazi és valóságos azokkal az egyszerû lényegekkel vagy természetekkel összehasonlítva, melyeket a legismertebb
dolgoknak mondanak.

VERAX PHILOBASILEUS: Dongalábú, irdatlan fülû, sasszemû hircocervus vagy
kecskeszarvas – ez egy konfúzus természet, igazi kiméra, az ördög legkedvesebb fiainak egyike.

ARISZTOTELÉSZ: De hol lakik a szfinx, hol, melyik helyen tartózkodik a kentaur?
BERTRAND RUSSELL:
DÁVID KIRÁLY:

És hol, melyik országban lakik az egyszarvú?

Ó, uram, szabadíts meg az egyszarvútól, annak rémisztõ

szarvától!
BERTRAND RUSSELL: Még ha találkoztam volna is ama Hajdan volt idõk hölgyével, ki szirénhangon énekelte: „Találkoztam az egyszarvúval”, azt mondottam volna neki: Egy állításnak, Madame, akkor van értelme, ha az
alanya jól meghatározott fogalom, ha tudom, hogy micsoda ez a mesebeli
szörny; de még ha van is értelme, ez az állítás akkor is határozottan hamis, mivel nem létezik hely, még a szellemek királyságában sem, ahol...
JÓB:

Kaphat-e istállódban helyet az egyszarvú, hogy éjszakáját ott tölthesse, s hogy szolgáljon tégedet?

BERTRAND RUSSELL:

Nem, nincsen még egy nemlétezõ dolog sem, amit „egyszarvúnak” nevezhetnénk. Egy platóni „ideát”, talán, de biztos valahol a
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mitikus fellegekben elszállásolva, valahol ott, azokban a régiókban, amelyeket Herr Dedekind úgy nevez, hogy meine Gedankenwelt saját gondolataim világa.
ROBERT LORD BROOK:

Feltesszük az egyszarvú létének kérdését, a quadrupedesek közt, a fõnixmadárét inter volatilia, a szirénét a halak között. És
feltéve, hogy léteztek volna, átengedhetjük õket Pancirollának, hogy felvegye õket, cum multis alijs, mint a perpetuum mobilét és a bölcsek kövét, inter
Inventa perdita.
BERTRAND RUSSELL:

A logika, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, éppoly kevéssé tûri el az egyszarvút, mint az állattan, ahonnan szintén ki van zárva. Hiszen a logika, teljesen hasonlóan az állattanhoz, a valóságos világgal
áll kapcsolatban, még ha a logikai entitások jóval általánosabbak és elvontabbak is.
HANS FREUDENTHAL:

Ha történelmi szükségszerûség volt az egyszarvúakra
vadászni, nem kevésbé igaz, hogy nem tudunk meglenni nélkülük. Használjuk õket, ha gondolunk rájuk, ha csak azért is, hogy bebizonyítsuk,
hogy nem léteznek. Russell fényes elmélete soha nem nyert alkalmazást
azon a szûk területen kívül, ahol feltalálták.

LUDWIG WITTGENSTEIN: Azt mondani, hogy a matematikai tételek egy matematikai realitásról állítanak valamit, ugyanolyan esztelenség, mint azt
mondani, hogy a zoológiai állítások az állatokról állítanak valamit.
CHARLES HERMITE:

Hiszem, hogy a számok és minden matematikai tárgy a
szellemünkön kívül bír aktuális léttel, és hogy mi rájuk találunk, vagy felfedezzük õket, és az objektív valóság adott tárgyaiként tanulmányozzuk
azokat, ugyanúgy, ahogy azt a fizikusok vagy a zoológusok teszik…
SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN: És ha egy zoológusnak sikerülne valaha is Eukleidész mintájára egy axiómákból kiinduló deduktív állattant felépítenie,
minden bizonnyal joggal tekintenénk a zoológiát – ez szigorúan következik az ön elméletébõl! – szükségszerû igazságokból álló rendszernek.
ANASTASIUS TURRIONUS DE SAMARINO, OFM:

Gislebert de Saint-Maël
Aristoteles de Historia Animalium címû mûvéhez fûzött kommentárjában elmeséli, hogy Modestus ab Ultima Thule, az abszolút zoológia megalapítója, bebizonyította a következõ tételt: ha egy állat pillangó, akkor minden
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élõlény pillangó. Ugyancsak bebizonyította azt is, hogy logikai ellentmondáshoz vezet az a hipotézis, hogy létezik élõlény, amelyik oroszlán, és hogy,
ebbõl következõleg, lehetetlen, hogy minden állat oroszlán legyen.
LUDWIG WITTGENSTEIN:

És léteznek zoológiai állítások bizarr állatokról is, és
ráadásul ezek az állítások még valami határozott bájjal is rendelkeznek. És
van egy egész matematikai tartomány is, melyet egzotikus matematikai
entitások népesítenek be, és Hilbert úr mondta, hogy ez a tartomány a paradicsom.
ANASTASIUS TURRIONUS DE SAMARINO, OFM: Giselbert ugyanebben a kommentárjában írja azt is, hogy egy bizonyos Hippolyte l’Ermite bebizonyította volna, hogy ha egy állat sárkány, akkor minden élõlény sárkány.
BERTRAND RUSSELL:

A heraldikában szereplõ furcsa állatok nem mozgó, lélegzõ, hús-vér állatok, hanem festett képek vagy szóképek. Szavak, szavak,
merõ szavak, és azt állítani, hogy az egyszarvú létezik a maga saját világában, a heraldika képzeletbeli világában, a festészetben vagy a költészetben,
nem más, mint egy szánalmas kibúvó, egy siralmas érv. Ha ezeket a bajosan hihetõ dolgokat életben tartjuk, nem teszünk mást, mint készakarva
fenntartjuk ezt a hihetetlen zûrzavart.

JOHN NORRIS: Eukleidész posztulátumai örök igazságok. És mindenki biztosan, abszolút bizonyossággal tudja, hogy ezekkel a posztulátumokkal szükségszerû igazságoknak van birtokában. Ebbõl következik, hogy a
háromszög szögeinek két derékszöggel való megegyezését kimondó egyenlõség maga is örök. Hiszen ez a háromszög lényege. És ha a lényegek nem
volnának örökkévalóak, az igazság sem volna örök, igazság nélkül pedig
minden tudomány lehetetlenné válna. Az örök igazság eltörlése minden tudomány teljes romba dõléséhez vezethet csak. Iszonyatos, katasztrofális
romba dõléshez, melyhez képest többezernyi világ megsemmisülése jelentéktelen esemény lenne csupán. Ám ha egyszer a dolgok örök Lényegei, maga az Épület Sarokköve eltûnik, egy ilyen katasztrófa elkerülhetetlen lesz. Az
Örök Igazságok megléte az Ideális Világ létezésének legjobb bizonyítéka. Ez
egy tisztán szellemi világ. Order and Beauty! Itt minden Rend és Szépség ...
CHARLES BAUDELAIRE:

...calme, luxe volupté...

JOHN NORRIS:

...Tökéletesség és Realitás. Ez a világ az ifjúság forrása és szökõkútja, ennek léte önmagában való, mint a változatlan, örök és szükség-
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szerû természet. Ez a világ az igazság igazi hazája, itt, ebben az ideális világban, a lenti világgal, az érzékek világával ellentétes világban, itt találjuk
meg az igazság szülõföldjét.
A GENTLEMAN OF THE UNIVERSITY OF GRATZ:

Norris kapitány, teljes nyugati
széllel hajózva Õfelsége H. M. Ship Chimaera nevû derekasan megépített
hajóján, egy szerda éjjelen, fél tizenegykor, midõn a Hold a Kutya
kanikuláris csillagjegyében tartózkodott, eljutott az atmoszféra szélére.
Háromárbócos hajóját a hírneves Iohannes Christophorus Sturmius tervei
alapján építette, aki az Altdorffi Akadémia Philosophia Naturalis et
Mathematum szakának nyilvános és rendes professzora, a Physica electiva
sive Hypothetica, Specimen Mathematica Methodo conceptum szerzõje, mely
mû a Viri perillustris et Generosissimi, a Theosophiae sive Cognitio de Deo
Naturalis tudós hívei intencióinak szellemében fogant, s XI. Károlynak a
svédek, gótok és vandálok királyának lett ajánlva. Nagy vitorlása tehát jól
fel volt készítve és kiválóan fel volt vértezve ahhoz, hogy átszelje a levegõ
óceánját. Csütörtökön, Norris kapitány elvitorlázott a Szaturnusz mellett,
és miután egy kis tengeri sétautat tett a bolygó gyûrûi körül, fregattja végérvényesen elhagyta a Hetedik Bolygót. Itt, az ûrben, Norris kapitány felfedezett egy új kontinenst, mely saját számításai szerint tizenöt
mérfölddel az Elsõ Mozgatón túl helyezkedhet el. Az új kontinens partjainál Norris kapitány kivetette irgalmassága horgonyát, és elkeresztelte azt
ideális világnak. Utazása alatt Norris kapitány materia subtilisszal táplálkozott, és kizárólag spiritus volatilust ivott, mely portékákkal a bennszülöttek rafinált cserekereskedelmet folytatnak. Itt a kapitány találkozott még
saját archetípusával is, amellyel igen kellemesen eltársalgott. Norris kapitány biztosít minket arról, hogy rendkívül könnyû kereskedelmi kapcsolatot létesíteni eme ideális világ lényei és azon nemlétezõk között, amelyek
a híres cambridge-i egyetem kollégiumait népesítik be.
BERTRAND RUSSELL:

Csak egyetlen világ létezik, a „valóságos” világ. Az erõteljes valóságérzék megköveteltetik mind az egyszarvúra, mind a kerek
négyzetre, mind más hasonló álobjektumra vonatkozó állítások esetében.

LEIBNIZ: Ménage úr példát hoz fel egy bizonyos Saint Martin abbéról, ami
megérdemli, hogy beszámoljunk róla. A Menagiana holland kiadásának I.
kötete 278. oldalán olvashatunk errõl. Mikor ez a Saint Martin abbé a világra jött, olvassuk, oly kevéssé volt emberi ábrázata, hogy inkább egy
szörnyetegre hasonlított. Mindez Caen városában történt. Az emberek
tanakodtak egy ideig arról, hogy megkereszteljék-e. Aztán mégis megke-
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resztelték és „ideiglenes erõvel embernek” nyilvánították, hiszen semmi
okát nem tudták adni annak, hogy miért ne költözhetett volna belé értelmes lélek.
BENOÎT MANDELBROT:

Egy varázsló létrehoz egy szörnyet, nem szükségbõl
vagy rosszindulatból, hanem egyszerûen csak azért, hogy bebizonyítsa
magának, hogy ez a bestia távolról sem olyan elképzelhetetlen. A parasztok megtiltják neki, hogy falujukba betegye a lábát, mivel vonásai éppoly
ijesztõek, mint hihetetlenek voltak számukra. E szörnyek közül az elsõ a
nem-euklideszi geometria volt. Majd késõbb, egy szép napon „becsületes
embernek” nyilvánították.

IDÕSEBB PLINIUS: Ki találta ki ezeket a borzalmakat, ha nem te, Osztanész?
Ó, romba döntõje az emberi törvényeknek, ó, szörnyek kovácsa...
MAURICE MAETERLINCK:

Háromszögek, melyek oldalai kollineárisak, vagy
épp ellenkezõleg: párhuzamosak, hekaton-oktaéderszerûségek, melyek
mintha az École Polytechnique egy diákjának a rémálomból vagy Übü papa családjából lépnének elõ – egy tér, melynek élete elképesztõ szörnyetegeket, egy egész multitrianguláris és hiperkubista faunát idéz – rovarokat,
sárkányokat, polipokat, lárvákat, makimajmokat, rémeket, melyek után
hasztalan kutatnak a nyomukba eredõ szerencsétlen geométerek.

HENRI POINCARÉ:

A logika néha szörnyeket szül. Ha a logika volna az oktató egyetlen kalauza, a kezdõ kénytelen volna egy teratológikus múzeum
gyûjteményével szembenézni.

GIAN-CARLO ROTA:

A topológusok és a geométerek mindig azzal szórakoztak, hogy olyan szörnyeket találjanak ki, melyek hasonlóak ahhoz, amilyeneket Francisco de Goya y Lucientes látott az értelem álmaiból kikelni.

LEIBNIZ:

De ha az a szörny, amelyrõl Licetus beszél elsõ könyvének harmadik fejezetében, melynek emberi feje és disznóteste volt, vagy ha más szörnyek, melyek emberi testen kutyafejet, lófejet vagy egyéb fejeket
hordoznak, életben maradtak volna, és beszélni tudtak volna, akkor a nehézség bizonyára még sokkal nagyobb volna.

MANSEL ESPERES:

Definiálhatok egy kétszöget is, mint egy kétoldalú egyenes
alakzatot. De míg a kentaur értelemmel felfogható, addig a kétszög merõ
értelmetlenség; elgondolhatatlan tárgy.
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WILLARD VAN ORMAN QUINE:

A nem-euklideszi geometriák Eukleidész posztulátumától való mesterséges elhajlás folytán keletkeztek. Kezdetben minden
interpretációt, tehát minden igazságértéket nélkülöztek. Mégis, a nem-euklideszi geometriával való játszadozás közben könnyen elhitethették, hogy
ezek az elméletek már valamilyen modellen interpretálva vannak és ennélfogva igazak. Idõközben komoly interpretációkra tettek szert, és a
nemtételek halmaza autentikus igazságokkal válhatott azonossá. Egyébként
mindazok az entitások, amelyek a matematika szubsztanciáját alkotják, például az irracionális számok, alapjában véve ugyanúgy csak episztemológiai
mítoszok, mint mondjuk az elméleti fizika tárgyai. Jól kidolgozott, magasabb fokú mítoszok, kétségkívül, jó és hasznos mítoszok, mindazonáltal mítoszok csupán, amelyek egy szinten állnak a görög mitológia isteneivel.

STREPSIADE: Ah! Kifélék, mifélék ezek a nõk, akikbõl ez az ünnepi dal
árad? Kísértetek talán?
SZÓKRATÉSZ:

Légy szíves ne gúnyolódj, mint az általad is ismert semmirekellõ komédiaszerzõk. Hanem légy áhítatos. Hisz nagy istennõk, égi Felhõk ezek, akik énekelve haladnak elõre.
STREPSIADE:

Na jó, és mit jelentsen ez?

SZÓKRATÉSZ:

Õk elhalmoznak bájaikkal: ezek a tudás, a dialektika, a fennkölt nyelvezet. Azzá válnak, amivé csak akarnak.
STREPSIADE:

Kentaurokká? Kentaurkancákká?

SZÓKRATÉSZ:

Úgy bizony! Nem láttál-e már az égre nézvén felhõt, melynek
kentaur formája volt?
STREPSIADE:

De igen, Zeuszra igen!

SZÓKRATÉSZ:

Zeusz? Üres fecsegés! Nem létezik semmiféle Zeusz!

MANSEL ESPERES:

De egy kentaur ugyanolyan jól elgondolható, mint egy ló,
függetlenül attól, hogy fizikailag lehetséges-e vagy sem eme teremtmény
valóságos léte. Definiálhatom a kétszöget egy kétoldalú síkalakzatként.
Ezek a fogalmak logikai szempontból nem inkoherensek, mint egyesek
gondolják, és nincs megtiltva, hogy elgondoljuk õket. Csupán az megengedhetetlen, hogy geometriai alakzatként gondoljuk el õket.
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DESCARTES:

A X. Leó pápa alatt tartott lateráni zsinat kimondta, hogy angyalokat lehet festmények formájában ábrázolni, hogy ezek értelmes lélekkel rendelkeznek; ám mindebbõl még nem következik, hogy testi léttel is
bírnának.
MANSEL ESPERES:

De az elmének semmilyen erõfeszítés árán sem sikerülhet
olyan háromszöget kigondolnia, melyben a szögek összege több vagy épp
kevesebb két derékszögnél, sem olyan háromoldalt, amely ne lenne háromszög.
LEIBNIZ:

Mondom: Omne triangulum esse trilaterum, és megfordítva: Omne
trilaterum esse triangulum.

RABBI ZEEV TENNENBAUM DE SADAGORA:

Rabbi Samuel ben Akiba mondotta,
hogy ha Isten háromoldal lenne, akkor háromszög volna.

JOHN NORRIS:

Mikor Isten így szólott: Let us make a Triangle – ennek az
alakzatnak szükségképpen három olyan egyenesben kellett foglaltatnia,
amely három szöget alkot, és ennek a három szögnek szükségképpen két
derékszöget kellett kitennie. Az igazság nem a világgal kezdõdik.

MANSEL ESPERES: Elképzelhetetlen, hogy egy háromszög, melynek a szögei
nem egyenlõk két derékszöggel lehetségessé váljon a dolgok létrejöttének
egy jövõbeli megváltozásával, vagy az isteni Mindenhatóság beavatkozásával, amint az is, hogy a világegyetem messzi térségeiben a dolgok ilyenek legyenek.
JOHN STUART MILL:

Miért volna elképzelhetetlen, hogy, mint ön mondja,
uram, a háromoldalú síkalakzat ne legyen háromszög? Persze a földi tapasztalataink alkalmával soha nem találkoztunk nem háromszögszerû háromoldallal, és ez az egyetlen oka annak, hogy egy ilyen alakzat
elképzelhetetlen bolygónk lakói számára. Ám lehet, hogy a messzi csillagvilágok egyikén semmi nehézséget nem jelentene egy ilyen alakzat elgondolása.
JAMES M’COSH:

A maga véleménye szerint tehát, uram, az a geometria, amit
a Cambridge Egyetemén tanítanak, alapvetõ elveit tekintve, különbözhetne attól, amit a Szíriuszon egy hasonló egyetemen tanítanak, és egy másik
világegyetemben a háromszög szögeinek összege eltérhetne két derékszögtõl.

PALIMPSZESZT

| ELSÕ RÉSZ

131

1

GEORGE BERKELEY:

A helyzet hasonló volna annak az angol úriembernek a
helyzetéhez, aki találkozna egy külföldivel, aki éppen úgy az egyenes és a
háromszög szavakat használja, mint az angol, csakhogy az ellenkezõjét érti rajta.
LEIBNIZ: Lehet, hogy van egy-két mesterséges nyelv, mely teljességgel tetszõ-

leges és önkényes, mint azt a kínai nyelv esetében feltételezzük, vagy mint
amilyenek Georgius Dalgarnus és a néhai Wilkins úr, Chester püpökének
nyelve. Ilyenek a tolvajok által abból a célból alkotott nyelvek, amelyeket
csak a banda tagjai értenek meg, és amit a németek Rothwelschnek hívnak,
az olaszok lingua Zergának, a franciák Narquoisnak. Ezeket a nyelveket a
hétköznapi nyelvbõl alakítják ki, vagy úgy, hogy metaforikusan megváltoztatják a szavak bevett jelentését, vagy pedig új szavakat hoznak létre összetétellel vagy igemódjaikból való leszármaztatással.
PLATÓN:

Ezen kívül ezeknek a dolgoknak a neve úgyszólván semmi szilárd
kötelékkel nem kapcsolódik hozzájuk. Hisz mi akadálya annak, hogy egyenesnek nevezzük azt, amit körnek hívunk? S körnek nevezzünk mindazt,
ami egyenes?
GEORGE BERKELEY:

A geometriai igazság forrása a tapintóérzék. Minden geometriai idea tapintható igazság, s egyetlen geometria sem látható idea.
ADAM SMITH:

Berkeley úr adta a látható tárgyak természetére vonatkozólag a
legárnyaltabb elemzést, amit valaha is adtak ezekrõl. Nemcsak az ember, de
egyetlen lélekkel megáldott lény sem létezhetne tapintóérzék nélkül. Ebbõl
következõen minden ésszerû alapot nélkülöz feltételes okoskodásokba bocsátkozni arról, hogy mi játszódhatna le egy teljességgel képtelen hipotézis
folyományaként.

ARTHUR COLLIER: Azok az abszurditások, amelyekhez a külvilágból kiinduló összes látási hipotézis vezet, úgy gondolom teljesen alátámasztják azt a
nézetemet, hogy egy ilyen világ nem létezhet. Mégis fel kell tenni, hogy
semmi sem akadályozza egy látható világ létezését, hacsak biztosak vagyunk benne, hogy ez nem lehet a külsõ világ, mert ebben az esetben a látható dolgok világának hipotézisét már nem cáfolhatja meg a külvilág
feltevése, mert az kétségtelenül igaz lesz. Hiszen ebben az esetben az igazság nem lesz más, mint Istennek, a természet nagy szerzõjének az akarata, aki törvényeinek alávetve ellátott bennünket a látóérzékkel. És
ennyiben a látás törvényei igazak az okuknál fogva, jóllehet önmagukban
semmilyen igazságuk nincs, s lehetnek akár lehetetlen tények is. Éppen
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ezért inkább hajlok annak az állítására, hogy az igazságot a látás kartéziánus felfogásának kell ítélni. És Isten akarata garancia erre: a látható világ
magában hordozza a külsõdlegesség minden jegyét, kivéve a tényigazságot, egy olyan igazságot, amely egyébként teljesen lehetetlen.
R. P. GABRIEL DANIEL SJ.:

Néhányan úgy vélik, hogy az ön oldalán állok, így
azt kérdezem öntõl uram: A kartéziánusok tagadják ennek a puszta látóérzékelésre képes létfajtának a lehetõségét? És hol marad az isteni mindenhatóság iránti tisztelet, mit mesterük igyekezett elhinteni bennük, s amely
véleménye szerint megteheti, hogy egy háromszög szögei ne legyenek két
derékszöggel egyenlõk, vagy hogy kétszer kettõ ne négy legyen, ugyanakkor azonban nem hozhatna létre egy olyan lényt, akinek csak látóérzéke
van? Feleljen hát erre valamit, uram, ami megszelídíti elõttem a maga
paradoxonait, és ami rábír arra, hogy ne tekintsem megismerési ítéleteimet
immár biztosnak tartott törvénynek?
GEORGE BERKELEY:

Hogy létezik-e ilyen lény a természetben vagy sem, ez a
kérdés túl van a kutatási területem határain. Az egyetlen, ami számít, az,
hogy az optical man gondolata nem tartalmaz semmilyen ellentmondást.

JOHN STUART MILL:

Újabban egy szerzõ, aki az Egy ügyvédbojtár álnév mögé
rejtõzik, de akinek a kilétét azért jól ismerjük, felkeltette az érdeklõdést az
idoméniak világa iránt, melyet Thomas Reid talált ki, egy olyan világ iránt,
ahol a mi terünkben felfoghatatlan geometriai tételek mégis olyan tényeket írnak le, amelyekben ama világ egyetlen lakója sem kételkedhet.

DR. G. W. WARD:

Mill úr azt hiszi, hogy Reid szerint ezek a geometriai paradoxonok valóban evidens igazságok volnának az idoméni szemlélet számára. Lehetetlen azonban, hogy Reid úr ilyen nézetet vallott volna. Mint
ismeretes, a skót filozófus...
JAMES M’COSH:

...Reidbõl nem hiányzott a humorérzék.

LÉON BRUNSCHWICG:

...Reid elbûvölõen naiv kedélyessége!

SIR JAMES COCKLE:

Reid! Ennek a névnek kellene megnyitnia azt a listát,
amelyen Lobacsevszkij, Riemann és a többiek neve szerepel!

JAMES M’COSH:

Az idoméniek geometriája, amit Jean Rodolphe Anepigraphos, Thomas Reid metafizikai titkos ügynöke, nyilvánvalóan kifejezetten e célból talált ki, csak Reid egyik jó vicce.
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ALBERT CAMUS:

Tökéletes irodalmár: felépített egy fikciót, hogy átadja magát a lét illúziójának.

JOSEPH PRIESTLEY:

Mire jó ez az egész idoméni história a látható dolgok geometriájáról? Semmilyen lehetséges hasznot nem látok benne! Egyetlen komoly embernek sem jutna eszébe ilyen gondolat. Nem emlékszem, hogy
valaha is találkoztam volna egy hasonló roppantul ünnepélyes zagyva darabbal, mint ez a kis idoméni história. Nincs olyan, a komolyságára valamicskét is adó ember, aki a jövõben még vissza fog emlékezni reá.
A LIPCSEI NÉVTELEN:

Nem hallgathatjuk Jean Rodolphe Anepigraphos úr elbûvölõ kis geometriai meséjét anélkül, hogy ki ne fejeznénk rosszallásunkat a szerzõvel szemben. Õ azt gondolja, hogy egy teljesen új gondolatot
fedezett fel, ám ebbõl semmi sem igaz. Az idoméniek geometriája nem
más, mint saját világunk perspektivikus képe!

LEIBNIZ:

Mint azt már említettem egyik Père des Bosseshoz írott levelemben, a színpadi megjelenítések a nézõ helyzete szerint különböznek. De az
ikonográfia vagy a geometriai megjelenítés egységes, minden szemlélõ számára ugyanaz. Így Deus videt quales sunt secundum Geometricam veritatem.69

WILLIAM JAMES:

Ez az idoméni faj Thomas Reid egyik sikerült tréfája volt.

JORGE LUIS BORGES: Ilyen volt a fantasztikus világ elsõ beszivárgása a való
világba. Az emberek a mai napig törik a fejüket azon, hogy ez a felfedezés
véletlenszerû volt-e, vagy a még ködbe burkolódzó Orbis Tertius vezetõinek
beleegyezésével történt. A második feltételezés a valószínû. Tlön objektumainak a különféle országokba való elterjedése ezt a képet egészítené ki.
A nemzetközi sajtó szûnni nem akaró híreszteléseket közöl a felfedezésrõl. Szinte közvetlenül erre a valóság több ponton engedett. Nyilvánvalóan minden azt követelte, hogy megadja magát. A világból Tlön lesz.
MANSEL ESPERES:

Nagyon is jól feltehetjük, hogy léteznek olyan intelligens
lények, melyek tõlünk különbözõ módon vannak megalkotva. De ezeknek
az idoménieknek a gondolkodása számunkra mindig is érthetetlen és elérhetetlen marad. Lehetetlen tehát föltenni, hogy ezen intelligenciák számára a háromszög szögeinek összege kisebb vagy nagyobb lenne két
derékszögnél, hiszen egy ilyen intelligencia hipotézise magának a háromszög fogalmának az eltörlését vonná maga után.
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EGY ÜGYVÉDBOJTÁR:

Én egyáltalán nem tartom elgondolhatatlannak, hogy
egy olyan világot képzeljünk el, amelyben kétszögû és kétoldalú egyenes
alakzatok vannak. A bizonyíték: Thomas Reid nem csupán elgondolta, de
el is küldte oda metafizikus titkos ügynökét, Jean Rodolphe Anepigraphos
Rózsakeresztes mestert, aki utazásából visszatérve, szavakkal ki nem fejezhetõ tudósításában nagyon pontosan beszámolt arról, hogy milyen geometria uralkodik ott.

JAMES M’COSH: Az a módfelett leleményes úriember, aki az Egy ügyvédbojtár
álnév mögé rejtõzik, s kinek az azonossága egyébként számunkra sem kérdéses, nézeteit egy új érvvel támasztotta alá, amit maga Mill úr is magáévá tett: nevezetesen, hogy más körülmények között Eukleidész tételeit
más tételekkel lehetne helyettesíteni, melyek ugyanolyan igazak, de az
euklidesziekkel ellentétesek volnának. Csakhogy ez az úriember nem tekinti magát filozófusnak; valóban õ jogász, és egyetlen célja, hogy lerombolja az objektív igazság bizonyosságába vetett hitünket.
EGY ÜGYVÉDBOJTÁR:

Ugyanilyen jól elképzelhetünk egy olyan világot is,
ahol két, egy síkban fekvõ egyenes folytonosan közeledik egymáshoz, hasonlóan a vasúti sínekhez, anélkül hogy valaha is találkoznának.

JAMES M’COSH:

Tételezzük fel tehát önnel, hogy van egy világ, melynek lakói a szemükkel olyan egyeneseket látnak egy síkban, amelyek vég nélkül
közelednek egymáshoz, anélkül hogy metszenék egymást, avagy másként
fogalmazva, csak a végtelenben találkoznak, azaz sehol, hasonlóan a vasúti
sínekhez. Ám biztos vagyok benne, hogy ha világos fogalmuk volna arról,
amit távolságnak nevezünk, akkor belátnák, hogy a két egyenes valójában
egyáltalán nem közeledik egymáshoz.

DE BROGLIE ABBÉ: Ha Eukleidész posztulátuma nem volna igaz, akkor két
vasúti sín nem lehetne egyenes; az egyik egyenes volna, a másik, az elsõtõl egyenlõ távolságra, szükségképpen görbe lenne.
JAMES BEATTIE:

De lehet, hogy van olyan angyal, amelyik azt hiszi, hogy a
világegyetemben csak olyan háromszögek vannak, melynek szögei nem
egyenlõk két derékszöggel; meggyõzhetne, kérdem, méghozzá különösebb
erõfeszítés nélkül, ennek a nézetnek az igazságáról? Nem, ez lehetetlen, elképzelhetetlen.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG:

Ha a szögek beszélni tudnának, történeteket
mesélnének olyan háromszögekrõl, melyek szögei nem egyenlõk két derékszöggel…
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SPINOZA:

Ha a háromszög beszélni tudna, azt mondaná, hogy Isten lényege háromszögû, és ennélfogva három szöge két derékszöget tesz ki.

AQUINÓI SZENT TAMÁS: A Szentháromságot egy háromszöghöz kell hasonlítani. Sed contra errores graecorum70 egy olyan háromszöghöz, melynek szögei két derékszöggel azonosak.
NICOLAUS CUSANUS:

Mások, a tudományban járatosabbak, a Szentháromságot egy háromszöghöz hasonlítják, melynek szögei egyenlõk, és amelyek
mindegyike derékszög.
PLATÓN:

Timaiosz, ez a pitagoreus, aki a rendkívül kifinomult és mûvelt
Lokrisz városában élt, és aki véleményem szerint eljutott a filozófia tetõfokára, azt tanítja nekünk, hogy az isteni háromszög az egyedülvaló Egy,
az Egyhármasság három szöge által alkotott oszthatatlan hármasság,
F×<JDg4H, melyek együttvéve egy lapos szöget alkotnak, ami a tompaszögek halmazának határa, és két derékszöggel egyenlõ.
ALAIN DE LILLE:

Ekképp a Szentháromság egy az egeken túli supracelestis
szám, mint Boethius mondta. Az a szám, amelyrõl Claudianus beszél „A lélekrõl” címû könyvében, ahol ezt írja: Deus impressit suum triangulum in
mundo.71 Ez az a szám, amely a háromszög hiposztázisában a világteremtés
legfõbb modelljeként volt jelen a Teremtõ lelkében. És mivel az ember Isten
képére teremtetett, maga is e háromszög bélyegét hordozza a lelkében és értelmében: a nyomorúságod hármassága, ó ember, a vétked, a bûnöd hármassága, a szenvedésed hármassága, de egyben kegyelmed hármassága is.
VIRGILIUS TAPSENSIS:

Maledictus, qui unitam plenitudinem divinitatis incomparabilem trigonium Patri et Filio et sancto Spiritui comparat.72
IBIKRATÉSZ, A GEOMÉTER::

A transzcendens Isten trigónia és a transzcendens
lélek teogónia, következésképp ugyancsak trigónia.
RAYMOND LULLUS:

De a római Egyház hite szerint, loquendo mathematice, ez
a trigónia egyenes, melynek három szöge van, tudniillik inter Patrem et
Filium, és Patrem et Spiritum sanctum, és Filium et Spiritum sanctum.
SIR ISAAC NEWTON:

A trinitarianizmus, a római egyháznak ez az istenkáromló nagy eltévelyedése, ez a spirituális paráznaság, mely azonos a
homouszion híveinek bálványimádásával, az õsi pogány egyiptomi teológia
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örököse. Ezt a tiszta babonaságon alapuló tanítást Alexandriai Athanász és
az elsõ szerzetesek emelték a dogma rangjára.
MARIGNY ABBÉ:

Az Ádám és Éva élete könyve szerint, mely könyvet az
Apokalypsis Mosis is igazol, és melynek igazi szerzõi bizonyosan gnosztikus zsidók voltak, Isten Ádám sírját egy szabályos háromszög alakú
apotropikus talizmánkõvel pecsételte le, mely mágikus erejével távol tartja a rossz szellemeket és a démonokat.
A Gnostic gem of agate, on which the symbol ∆ of a Triangle, is
twice repeated.73

D. WILSON:

MARIGNY ABBÉ: A démon jele – Euszébiusz Praeparatio evangelicájának tanúsága szerint az egyenlõ szárú háromszög, a hippokratészi tradícióban a nõi
aidoion mágikus Deltája, a bûn szakadékának szimbóluma, egyben a pokol
kapujának formája is.
BERTRAND RUSSELL:

A bûn fogalma bizonyos logikai nehézségeket támaszt.

CHARLES DE BOVELLES: A háromszög a szellem alakzata. Minél élesebb a
szellem, annál hegyesebbek a szögei. Az emlékezet kör: a lehetséges alakzatok legtompábbika.
PROCLUS DE LYCE:

Már az ókori pitagoreusok is az egyes szögeket különféle
istenségeknek szentelték. A pitagoreus Philolaos pedig a háromszög szögeit bizonyos istenekkel hozta összefüggésbe. Véleményem szerint ez volt
Nagy Theodórosz, Azineusz filozófusának a vezérelve is, amikor a demiurgikus háromszögrõl beszélt, mint az egész világrend elsõ okáról. Így a szögek osztályozása gondolkodásunkat elkerülhetetlenül a lét szemléléséhez
vezeti el. És az istenek közt, valamint a valósággal létezõ dolgok világában,
a tökéletes és oszthatatlan jó az, ami elsõbbséggel rendelkezik a sokhoz és
a megosztotthoz viszonyítva. És nyilvánvaló, hogy az isteni rend világában egyedül a derékszög felel meg a szeplõtelen lényegeknek, hiszen csak
az, ami derék és hajlíthatatlan, s ami egyáltalán nem hajlik a rossz felé,
csak az állhat összhangban e felsõbbrendû létezõk isteni jellegével. Így
a merõlegesség derékszöge a feltétlen tisztaság szimbóluma, az isteni értelem mértékének szimbóluma. Az erény derekasság, mint a derékszög, míg
az erkölcstelenség a tompaszögû és a hegyesszögû háromszög mintája szerint épül fel, és a fölös, illetve a hiány mértéktelenségbõl keletkezik. Egyedül a derékszög a tökéletesség és a megváltoztathatatlan képe, egyedül
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a derékség képes megõrizni a létet a saját azonosságában, míg a tompaság
és a hegyesség a változás isteneinek, a folyamatos átalakulásnak, a dolgok
romlandóságának vannak alávetve. Õk a meghatározatlanság, a határtalanság, a másság, a megosztottság szimbólumai, melyek a lelket arra csábítják, hogy alászálljon a tévedés és a bizonytalanság birodalmába.
A háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ: ez örök, változatlan, megingathatatlan igazság. Az ortogónia ortodoxiát implikál.
LEIBNIZ:

Proklosz jó geométer volt, de úgy tûnik, mintha egy egészen más
ember lenne akkor, amikor filozófiáról beszél.

IZIDOR, SEVILLA PÜSPÖKE:

A hatvannyolc fõbb eretnekségen kívül, amit a De
fide catholica contra Iudeos és a De hearesibus címû könyveimben felsoroltam, létezik még számtalan kisebb, szerzõ nélküli eretnekség is, mint például az, amelyik azt állítja, hogy a Szentháromság egy háromszög.
LUCA PACIOLI:

Három csúcsa van a bûnnek: fösvénység, bujaság, kevélység.
Tria sunt pericula mundi74: lovagolni, hajózni, zsarnokság alatt élni.
ABRAHAM BENVENISTE:

Három oszlopon nyugszik a világ: a törvényen, Isten
imádatán és az irgalmasságon.

LUCA PACIOLI:

Három csúcsa van a bûnbocsánatnak: a böjtölés, a könyörület és az imádság.

ABRAHAM BENVENISTE:

Három alapköve van a világnak: a jog, az igazság,

a béke.
LUCA PACIOLI:

Három csúcsa van a penitenciának, három a szöge a harcos
egyháznak. Három csúcsa van az isteni háromszögnek: pater, verbum,
Spiritus sanctus.
G. W. F. HEGEL:

Tézis, antitézis, szintézis – íme a dialektikus Szentháromság

három csúcsa!

IACOBO BUSSI DE VIGEVANO ABBÉ: Nem maga a bizonyosság-e, Bernard testvér,
hogy a szögek összege minden háromszögben két derékszöggel egyenlõ?
BERNARD DE KRAYBOURG:
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IACOBO ABBÉ:

Nem igaz tehát, hogy a tudásunk nem érheti el az abszolút

igazságot.
NICOLAUS CUSANUS, BÍBOROS:

Igen. Ám distinguo: a geometria tárgya mind
léte, mind a származási elve tekintetében az értelmünkbõl ered, és magunkban, önmagunkon keresztül érzékeljük. Csak, mint értelmi létezõt,
mint értelmünk tárgyát ismerhetjük meg. És a dolog ismerete csupán azért
pontos, mivel a dolog pontos megfelelésben áll az értelmünkkel. Semmi realitása, semmilyen specifikuma nincs tehát rajtunk kívül, mivel a megismerés tárgyaként az értelem hívja azt létre az értelem számára. De Isten
mûve az isteni szellembõl ered, amely elõttünk – a maga végsõ mivoltában
– mindig is megismerhetetlen marad. Isten mûvérõl nem létezik tehát pontos tudás, eltekintve magától Istentõl. Mindazonáltal ha sikerül Isten mûvérõl bizonyos ismeretet szereznünk, az csupán annak a tükörnek a
segítségével történik, amit a matematika ama obskúrus és enigmatikus hasonlóság által közvetít, amit Isten mûve megmutat a matematikára vonatkozólag. Mert ahogyan a háromszög formája léttel ruházza fel a
háromszöget, ugyanúgy teszi az embert léte birtokosává formája vagy emberségének specificitása. A háromszög formáját azért ismerjük, mert a
képzeletünkben képünk van róla. De az ember formája számunkra ismeretlen: semmilyen képünk sincs róla a képzeletünkben.
BERNARD DE KRAYBOURG:

Nekem úgy tûnik tehát, hogy nincs semmi biztos
a tudásunkban, kivéve a matematikánkat. A matematika a tükör, az isteni
értelem enigmatikus és obskúrus speculuma, vezérünk abban a szakadatlan
keresésben, amelyet Isten mûvének megismeréséért folytatunk.
A BÍBOROS:

Kiválóan mondod! Hiszen minden geometriai forma felbontható egy háromszögekbõl álló komplexumra. De a háromszög maga már felbonthatatlan. Amibõl az következik, hogy a háromszög az elsõ, az
egyetlen és a legegyszerûbb princípiuma az összes formáknak, õ a geometria tovább már fel nem bontható misztikus hármassága.

BERNARD DE KRAYBOURG:

A geometria abszolút princípiuma a maga eredeti
tisztaságában tehát egy hármasság.

A BÍBOROS:

Igen. És pontosan itt érhetõ tetten az a rejtelmes analógia,
amely a háromszögszerû háromság és ama isteni háromság közt fennáll,
mely mindennek, ami van, a legtökéletesebb kiindulópontja.

BERNARD DE KRAYBOURG:
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az abszolút õselv, mindennek a kezdete és kiindulópontja. És ha fölteszszük, hogy az isteni Szentháromságnak van eredete, akkor eredetének önmagában kell lennie.

MARIN MERSENNE: A háromszögek oly szükségesek, oly hasznosak és oly
kiválóak, hogy nincs semmi a földön és az égen, ami ne általuk lenne meghatározva, megértve, megmérve és fölfogva. Általános szabály pedig, hogy
minden háromszögnek három, összesen két derékszöget kitevõ szöge van,
Eukleidész elsõ könyvének harminckettedik tétele szerint: és mégis, megmutatom önöknek ennek az ellenkezõjét: Oly háromszögcsodát, melynek három szöge két derékszögnél kisebb.
A SZKEPTIKUS:

Igazából ez az egész beszélgetés csodásnak tûnik, és semmi
hitelt nem érdemelne, ha a bizonyítás nem késztetne rá arra, hogy kezet
nyújtsak neki.
G. W. F. HEGEL:

Vom goettlichen Dreieck címû dolgozatomban szigorú módon
bebizonyítottam, hogy a háromszög szögeinek összege nem egyenlõ két
derékszöggel. Az empirikus megfigyelések azt igazolják, hogy a valóságban ez az összeg egyenlõ két derékszöggel. Annál rosszabb a valóságnak.
BENEDETTO CROCE: Minden háromszög számára lehetetlen, hogy szögeik össze-

ge két derékszög legyen, hiszen egyetlen háromszög sem rendelkezik léttel.

MANSEL ESPERES: A háromszög szögeinek összegére vonatkozó egyenlõség,
ezt nyomatékosan ki kell emelnem, szükségszerû igazság, éppen úgy, mint
azok az erkölcsi ítéletek, amelyek, például, bizonyos viselkedési szabályok
kötelezõ voltát állítják.
BENEDETTO CROCE:

Teljes lehetetlenség azt gondolni, hogy az igaz és a jó fogalmai nem igazak. Viszont, megfordítva, lehetetlen azt gondolni, hogy a matematika alapelvei igazak. Szigorúan nézve, valójában egész egyszerûen
hamisnak bizonyulnak.
DR. W. G. WARD:

Én evidensnek és szükségszerûnek találom a következõ állításokat: „Ha egy eszes teremtmény nem teljesíti Teremtõje parancsolatait, az morálisan elítélendõ cselekedet; a rosszindulat és a hazugság rossz
viselkedésformák; minden három egyenes által határolt síkalakzatnak három szöge van, mivel e három egyenes három csúcsban találkozik.”
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SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Ward úr folyton csak azt hajtogatja, hogy Isten nem tudna teremteni egy egyenes kétszöget vagy egy nem háromszögszerû háromoldalt. De a római katolikus vallás katekizmusa kinyilvánítja
a misztikus transszubsztancia szakramentumát, „mivel Isten számára
semmi sem nehéz vagy lehetetlen”. De ha az, amit az ön katekizmusa állít, kedves Ward doktor, igaz, akkor Krisztus testének egyszerre ténylegesen jelen kell lennie mindenütt, ahol misét celebrálnak. Íme tehát, Isten
megteheti, hogy ugyanaz a test egy idõben több helyen jelen legyen, de
nem képes nem háromszögszerû háromoldalt teremteni.

DR. WARD:

A transzszubsztancia misztériuma fölfoghatatlan az emberi értelem számára, ennek ellenére kétségtelenül igaz…
SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Ehhez nem is fér semmi kétség. Csakhogy
a maga véleménye szerint egy háromoldalú síkalakzat nem-háromszögû
mivolta ellentmond annak, amit az emberi intuíció szükségszerû igazságnak ismer el, és még maga Isten se lenne képes egy ilyen alakzat megteremtésére. De kérdezem öntõl, hogyan lenne képes értelmünk
megkülönböztetni a következõ két állítást: Egy test egyszerre két különbözõ
helyen található, és létezik egy háromoldalú, de nem-háromszögû alakzat? Isten
tehát, úgy tûnik, megteheti, hogy egy igazság – amely ugyanolyan szükségszerû, legalábbis számomra, mint bármelyik geometriai axióma – ellenkezõje igaz legyen.
DR. WARD:

De hagyjon folytatni, kérem! Maga nagy jelentõséget tulajdonít
a transszubsztancia dogmájának. Igen, igaz, hogy a katolikus egyház ezt
a dogmát vallja. És teljességgel osztom az ön véleményét, hogy ez a dogma flagráns ellentmondásban van az ésszel. És ha ez az az ok, ami megakadályozza önt abban, hogy áttérjen a katolikus hitre, akkor számomra ez
éppen az az ok, amely igazolja döntésemet, hogy ne hagyjam el a hitemet.
Ám válaszként beérem azzal, hogy utalok korunk egyik legnagyobb teológusára, aki igen világosan kimutatta, hogy a katolikus tanításnak semmi
köze a természeti jelenségekhez.
STANISLAUS DE BACKER: Az új geometriában – amit transzcendentálisnak vagy
metageometriának neveznek – az inter se diversa terek sokaságával foglalkoznak, ami nyilvánvaló módon nem egyeztethetõ össze e tudomány lényegével. De per revelationem azt tanuljuk, hogy több test compenetratiója
ugyanúgy lehetséges, mint egy bizonyos adott testnek a replicatiója. Csakhogy doctrina revelata minima pugnat cum principiis rationis75.
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SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Ami engem illet, nekem úgy tûnik, hogy a
szükségszerû igazságok tárgyában az a felfogás az egyedül elfogadható,
amelyik minden misztériumot abszurditássá tenne és minden csodát egy
olyan eseményre redukálna, mint amilyen az elektromos távíró felfedezéséhez hasonlít. A szükségszerû igazság kifejezésnek nincsen semmi értelme.
Ez csupán egyedül az igazság terminusból áll, amelyikhez teljesen fölösleges módon hozzácsatoljuk ezt a nem szükségszerû jelzõt. S ha így áll a dolog, nem kellene nyíltan elismerni, hogy az igazság relatív, hogy csak az
emberi lét viszonylatában van értelme, és hogy minden megismerés, beleértve a geometriát is, többé-kevésbé valószínû következtetéseken alapul,
azon, amit látunk, amit hallunk, amit tapintunk?
DR. WARD:

Bevallom, soha életemben nem találkoztam ennél különösebb filozófiai tézissel, mint amilyet éppen javasolt. És bevallom, nehezemre esik
elhinni, hogy egy olyan erõteljes gondolkodó, mint ön, ilyen nézeteket
vallhat.

JAMES BEATTIE:

Az abszurditás elgondolható. Mi több, kifejezhetõ egy olyan
szövegben, amely semmilyen ellentmondást nem tartalmaz. De hogy egy
ember ezen a módon okoskodjék – az már teljesen fölfoghatatlan.
SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Bármennyire fölfoghatatlan is, de létezik egy
ilyen emberi lény, s van szerencsém személyesen is bemutatni önnek: ez
az ember Clifford úr, a londoni egyetem professzora, aki egy nyilvános elõadáson nemrégiben lehetetlennek nyilvánította, hogy az axiómák univerzális igazságok lennének. Hogy igaza van-e vagy sem, azt nem az én
feladatom megítélni. Javaslatom alátámasztásául elég, ha megállapítom,
hogy egy széles látókörû, nagy matematikus határozottan kifejezést adott
egy ilyen állításnak.

WILLIAM KINGDOM CLIFFORD: Eukleidész posztulátuma, noha bizonyosan
igaz, mégis helyettesíthetõ Lobacsevszkijével, és az új axióma megválasztása bizonyos fokig önkényes.
C. M. INGLEBY:

Rendkívül sajnálatos, hogy Clifford úr ilyen témát választott
a tömeg szórakoztatására. Számomra teljesen hihetetlennek tûnik, hogy a
teremben akár csak egyetlen hallgató is képes lett volna megérteni, mirõl
is van szó, amikor olyan borzalmat keltõ neveket említett, mint Lobacsevszkij, Gauss, Riemann és Helmholtz. Ezek nevében azt állítja, hogy lehetetlen univerzális igazságnak tartani a háromszög szögeirõl szóló

142

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

euklideszi tételt, és hogy könnyen megeshet, hogy egy másik világban, egy
csillagvilágban ez az összeg különbözik két derékszögtõl, nevezetesen egy
görbült teret kitöltõ univerzum esetében.
SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Egy, a római katolikus gondolkodás által vezérelt iskola, melynek Angliában Ward úr a legkiválóbb képviselõje, nagy
buzgón kijelenti, hogy a vallási és erkölcsi tanok nem tarthatók fönn, ha a
matematikai igazságok, különös tekintettel a geometriai igazságokra, nem
ugyanazokon a fundamentumokon alapszanak, mint az erkölcs és a vallás.
JOHN HENRY NEWMAN, KARDINÁLIS: Mi is Eukleidész egy tétele? Az igazság
egy csapásra feltör a mélybõl! De csak egy lépés választja el a fennköltet a
nevetségestõl. A geometria nem mehet el olyan messzire, mint az algebra.
Az algebra elmehet a negyedik, ötödik, akárhányadik hatványig. De a geometria nem léphet túl a kockán, ahogyan az algebra is egy áthághatatlan
korláthoz érkezik, mihelyt egy negatív számból próbál négyzetgyököt vonni. Ha angyali intelligenciával lennénk felvértezve, akkor minden bizonnyal
akár közvetlenül is szemlélhetnénk azokat az örök realitásokat, amelyekrõl
a matematika csupán sápadt árnyképet képes nyújtani nekünk.
SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Ennek a katolikus iskolának a hívei meg vannak gyõzõdve arról, hogy lehetetlen „intuícióval belátni” Isten létét, ha
nem vagyunk képesek intuícióval belátni Eukleidész posztulátumának
szükségszerû igazságát. Íme, ez kényszeríti rá õket arra, hogy oly makacs
állhatatossággal, s annyi hiábavaló találékonysággal mindenáron fenntartsák a szükségszerû igazságok tanát a geometriában.

EGY ÜGYVÉDBOJTÁR:

Egy hasonlathoz folyamodva azt mondanám, hogy
akik minden ismeretet az érzékekre, a tapasztalatra, az empirikus megfigyelésre vonatkoztatnak, azok a filozófiai spekuláció liberális Whig pártjához tartoznak, míg velük szemben azok, akik, mint Ward úr, a Dublin
Review kiadója, tudásunk forrását a transzcendens intuícióban látják, a
szellem konzervatív Tory pártjának a hívei.

EDGAR ALLAN POE: A lélek semmit sem szeret annyira, mint a határtalan intuíció e tartományaiban lebegni, ahol az, amit útnak hívnak, teljesen ismeretlen valami.
LUITZEN EGBERTUS JAN BROUWER: A filozofikus bölcsesség idegen a logikától.
A tudományos kutatásban gyakran kielégítõ a logika, de nem mindig. Nem
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biztos, hogy a matematikában a logika teljes egészében elfogadható. És távolról sem bizonyos, hogy maga a logika, úgy ahogy van, elfogadható.
PASCAL:

Nemcsak eszünkkel ismerjük meg az igazságot, hanem szívünkkel
is. Ez utóbbi révén fedezzük fel a princípiumokat, s az ész hiába igyekszik
cáfolni õket. A tér alapvetõ princípiumainak ismerete oly szilárd, amilyen
egy sincsen az okoskodásainkkal megszerezhetõ ismereteink között.
A princípiumokat megérezzük, a tételeket következtetéssel vezetjük le, és
mindegyik esetben teljes bizonyossággal, bár különbözõ utakon. Istent
a szívünk érzi, nem az eszünk.
DR. WARD:

Legfõbb és legvégsõ célunk az isteni Személy, a végtelenül tökéletes Létezõ, Teremtõ és Kormányzó, a világegyetem erkölcsi uralkodójának létét állító dogmának a megalapozása. Isten nem hazudhat, nem lehet
igazságtalan, sem gonosz. Semmit sem változtathat meg abban, ami a természetéhez tartozik. Ebbõl következõen nem változtathatja meg a szükségszerû igazságokat. Azok közt, akik elutasítják ezt a dogmát, néhányan
lehetségesnek tekintik a teremtõ értelem létét, de adva lévén az erkölcsi és
a fizikai rossz jelenléte a világban, tagadják, hogy a mindenhatóságát végtelen jóság is követné. Úgy tûnik, Mill úr ehhez a csoporthoz tartozik. Mill
úr úgy gondolja, hogy a legfõbb létezõnek, a világ teremtõjének az eszméje éppoly irracionális és immorális, mint maga a kereszténység.

JOHN STUART MILL: Hogy egy végtelen hatalmú és tökéletesen jó teremtõ
olyan világot alkosson, mint a miénk, ahol a rossz uralkodik…
ARISZTOTELÉSZ:

Hisz miként azt a pitagoreusok tanítják, a rossz határtalan
és végtelen, a jó határolt és véges…
JOHN STUART MILL:

…igen, nyíltan kimondom, ez nyilvánvaló és teljességgel tûrhetetlen ellentmondás a fogalmakon belül.

JAMES M’COSH:

Mill úr nézetei számos embert megszédítettek és elbizonytalanítottak, akik kételkedni kezdtek abban, hogy az ember képes lehet az igazság megismerésére: annak az igazságnak a megismerésére, amely nem
alakulhat át hamissággá a körülményektõl függõen. Szükségesnek tartom
aláhúzni, hogy a társadalomra nézve mekkora veszéllyel jár egy ilyen tanítás.

DR. WARD:

Igazság szerint, amit én magam elé tûztem, az az, hogy megdöntsük korunk ateizmusát, amelynek Mill úr az egyik legbefolyásosabb
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képviselõje, és hogy megvédjem annak a mindenható, végtelenül tökéletes
és személyes létezõ létét állító eszmét, amelyet a keresztények Isten névvel jelölnek. És azt gondolom nincs kedvezõbb harcmezõ a tiszta és mindent eldöntõ gyõzelem kivívására, mint a geometriai igazságok
tartománya. Ez a viszály almája: elismerhetjük-e a geometriai igazságokról, hogy ezek szükségszerû igazságok – igen vagy nem?
JOHN STUART MILL:

A morál, a politika, a vallás erõdje – az az erõ, amely ellen támadásaimat intézem – a geometriai igazságok evidens voltára történõ
hivatkozás. Hogy ezt a tételt megdönthessük, ki kell kergetni azt ebbõl az
erõdítménybõl.

DR . WARD:

Tökéletesen! És ami engem illet, ugyanezen az alapon azt állítom, hogy ha meg akarjuk erõsíteni a morált, a politikát és a vallást, meg
kell védeni, és fenn kell tartani, bevehetetlenül ezt az erõdítményt, a geometriai igazságok evidenciáját. Az, hogy a párhuzamosok nem közeledhetnek egymáshoz vég nélkül, anélkül hogy metszenék egymást – és
amelynek ellenkezõje csupán egy perspektivikus illúzió –, hogy minden
három egyenes által alkotott háromoldalú alakzatnak a három oldala
pontosan három csúcsban találkozik, ezek olyan állítások, melyek valódi axiómák, szükségszerû és evidens igazságok. Ennek a tézisnek éppen
azért tulajdonítok ilyen kitüntetett jelentõséget, mert a hatósugara jóval
túlhalad a geometriai axiómák doméniumán. Ha elvetjük ezt a tant, az
emberi tudás az állati szintnél jóval alacsonyabb színvonalra fog visszazuhanni.

SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN: Úgy tûnik, hogy ön, Ward úr, mint Anglia elsõ számú katolikusa, a következõ dilemma elõtt áll: vagy fel kell hagyni a
szükségszerû igazságok tanával – azzal a tannal, ami a katolikus teológia
fundamentuma – vagy ellenkezõleg, a szükségszerû igazság tana csak egy
olyan formában fogadható el, ami a katolikus teológia összes misztériumát
értelmetlenségre redukálná és minden csodát lehetetlenné tenne. Valójában a maga érvelése a következõképpen foglalható össze: Isten, bár mindenható, mégsem teljhatalmú.
DR. WARD:

Nem uram, nem képzelem, hogy egy hívõ katolikus azt mondaná, hogy ami fölfoghatatlan számunkra, az csak hamis lehet. El tudunk-e
képzelni olyan embert, aki képes volna fölfogni a Szentháromság dogmáját vagy a transszubsztancia misztériumát? Ami fölfoghatatlan az emberi
értelem számára, az még nagyon is lehet igazság a legfõbb lény számára.
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SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

De mikor ön kijelenti, hogy az omnipotencia
nem tehet igazzá olyan állításokat, melyek ellentmondanak az euklideszi
geometriának, akkor mit is jelent ez? Nyilvánvalóan semmi mást, mint
azt, hogy Isten képtelen a geometriai axiómák megváltoztatására, azért
mert mi, emberek, meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy Isten nem módosíthatja õket. Röviden: Isten nem tehet semmi olyat, amirõl mi emberek úgy
gondoljuk, hogy Isten nem teheti.

DR. WARD:

Mivel egy nem katolikus környezetben beszélek, zárószavaimban szeretnék még hozzátenni ehhez egy-két szót. Megkérdezhetik, mi a
viszony a szükségszerû geometriai igazságok létezése és az egyetlen és
szükségszerû lény létezése között. A katolikusok válasza, és én is ezek közé tartozom, az, hogy a geometria szükségszerû igazságainak forrása Istenben van, és hogy ezek azért olyanok, mint amilyenek, mert Õ olyan,
amilyen. A nem katolikus Európa ateista mérgével szemben fenntartom állításomat, hogy az ember képes a geometriai igazságok szükségszerû voltának felismerésére.

AUGUSTIN

CAUCHY: Egy tudósnak habozás nélkül vissza kell utasítania
minden olyan hipotézist, amely ellentmondásban állhat a kinyilatkoztatott igazságokkal. Ez döntõ fontosságú, hiszen az igazság soha nem mondhat ellent önmagának.
DR. EUGEN DÜHRING:

Az analízis új alapjai és a matematika megreformálásának alapelvei címû kiadványban, amelyet Ulrich fiammal együtt adtunk
közre 1884-ben, Lipcsében, végérvényes cáfolatát adtuk a royalista Cauchy,
e monarchista restaurátor és jezsuita, antropológiai típusú legitimista matematikus által kidolgozott tébolyult matematikai miszticizmusnak.

II. FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA:

Az egyik oldalon egy geométer, a másik
oldalon egy jezsuita. Ezen a módon biztosan nem téveszthetjük el a paradicsomba vezetõ utat.

DESCARTES: Kérem, uram, ne féljen vállalni és nyilvánosan hirdetni, hogy
Isten úgy alapította meg ezeket a törvényeket a természetben és a geometriában, mint egy király az õ birodalmában. Ezek mentibus nostris ingenitae76,
úgy, ahogy egy király vésné bele törvényeit minden alattvalójának a szívébe, hogyha hatalmában állna.
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G. W. F. HEGEL:

A filozófiai igazság, a geometriai igazsággal ellentétben, nem
olyan pénzérme, melyet örök érvényességgel vertek.

AUGUSTIN CAUCHY:

A geometria, az aritmetika olyan tudományok, melyeket befejezettnek kell tekintenünk, és melyekkel kapcsolatban már nincs
több teendõ, mint hasznosan alkalmazni õket.

DENIS DIDEROT:

Egy nagy forradalmi pillanathoz közeledünk a tudományokban. Szinte biztosra veszem, hogy száz évvel elõre tekintve, nem találunk majd több mint három geométert egész Európában. Ez a tudomány
egész egyszerûen meg fog állni azon a ponton, ahol Bernoulli, Euler,
Maupertuis, Clairaut, Fontaine és d’Alembert munkássága folytán elérkezett. Õk állították fel Herkules oszlopait. Ezen túl egy tapodtat sem mehetünk tovább.

BOLYAI FARKAS:

Jaj, drága fiam, hagyj békét a paralleláknak! Ezeken a tájakon vannak Hercules columnái; egy lépést se menj tovább, különben elveszett ember vagy!

G. W. F. HEGEL:

Kantnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy Arisztotelész
logikája és Eukleidész geometriája a maga tökéletességükben befejezett tudományok. Csakugyan, már semmiféle javítást vagy utólagos változtatást
nem lehet végezni rajtuk. A geometriát, ahogyan azt Eukleidész megteremtette, halott tudománynak tekinthetjük, melynek már nincsen története.

ROBERT GREENE: Albeit the Three Angles of a Triangle are Equal to Two
Right Ones, Relatively to the Principles, upon which our Ideas in that
Proposition are Connected, yet it is not Absolutely and Universally True;
Since this Proposition, as well as most, if not all, in the Elements of Euclid,
are Contrived upon a uniform Space and Extension. But if these Principles
are not Adequate to the Real Dimensions of Space, according to chap. 4, §
11, Part 1 of our Principles of Natural Philosophy, but Extension is
Variable, This Proposition would not be True in General, and only upon
the Present Supposition of this Particular Abstraction of Space, which it
Affirms. We are to Inquire, Either those Principles are Particular, or
Universal; If Particular, as in One Abstraction of Space, the Propositions,
which are Demonstrated, can Extend no Farther, and are False, when
Applied to a Space, which has not the Same Abstraction of the Mind;
Which is the Chief Cause of all the Errors and Obscurities, or Uncertainty,
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in Mathematick Reasoning; If They are not Particular, but Universal, that
is, if One Particular Abstraction of Space is not only to be Considered, but
Several may be, All the Elements of Euclid will be far from giving us
Demonstrations, which are Absolutely, or Universally True, as we have
Instanced in the Three Angles of a Triangle, being Equal to Two Right
Ones.77
A GENTLEMANT OF THE UNIVERSITY OF GRATZ:

Green úr, Fellow and Master of
Clare Hall, a cantabriánus vagy inkább greeneiánus filozófia feltalálója, aki
igen járatos a metafizikában és a kúpszeletekben, saját premisszáiból kiindulva és egy, a legszigorúbb szabályok betartásával végrehajtott tranzíció
segítségével, bõségesen megvendégel bennünket a semmi természetének
szentelt kutatásai eredményeivel. Miután igen aprólékosan bebizonyítja,
hogy a semmi egy nemlétezõ dolog, természetes rugalmassággal visszatér
a maga szokott kabbalisztikus kifejezésmódjához, úgy téve, mintha õ maga
lenne személyesen Duns Scotus vagy egyike a régi orákulumok valamelyikének.

ROBERT GREENE:

We shall only Add, that the Three Angles of Triangle, upon
Different Suppositions of the Space, may be Equal to, 2, 3, 4, 5… Right
Angles, or to 1/2, 1/3, 1/4, 1/5…, of Two Right Angles, or in any other
Proposition, and so in Infinitum; And, on the other Hand, Supposing the
Denomination or Value of the Abstracted Space to be the Same on the Side
of one Line, and the Denominations and Values of the several Angles of the
Triangle to be Varied, the Proportions betwixt the Three Angles of a
Triangle, and Two Right Ones, will be Infinitely Changed likewise. From
whence, instead of the Elements of Geometry, which we posses, a Thousand
and a Million of Euclids might be Form’d, and the Pomoeria of Mathematicks
Enlarged without Bounds, and made Universal and Comprehensive. And
that such a Generation of Quantities is Agreeable to Nature is Plain... 78
JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Bárcsak egy nap a matematikai szellemet felélénkíthetné és fölemelhetné, a hitét fölébreszthetné egy, az imaginárius és a
felfoghatatlan tartományában elvégzett elõzetes iniciáció.

MICHEL MONTAIGNE: Jobb szeretem ismerni a következményeket, mint az
okot. Csakhogy vannak dolgok, amelyek gyakran megütközést keltenek:
azt mondották nekem, hogy a geometriában, mely a tudományok közül a
legmagasabb bizonyosság elérését tudja magáénak, kétségbevonhatatlan
bizonyításokat találhatunk, melyek a tapasztalat igazságával homlokegye-
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nest ellenkeznek: így Jaques Peletier mondotta nálam jártakor a minap,
hogy talált két egymáshoz tartó vonalat, amelyekrõl azonban kimutatta,
hogy soha nem fognak találkozni, hosszabbíttassanak meg ezek akár a
végtelenségig. Ptolemaiosz, aki egy igen nagy személyiség volt, meghatározta világunk határait: az összes régi filozófus úgy gondolta, hogy ehhez
kell tartaniok magukat. Ezer évvel ezelõtt pürronizmusnak számított volna kétségbe vonni azokat a véleményeket, amelyeket mindenki elfogadott;
eretnekségnek számított elismerni az antipodusokat; s íme, századunkban
egy végtelen nagyságú szilárd földet fedeztek fel. E korszak kozmográfusai arról biztosítanak, hogy most már minden fel van fedezve, hogy most
már minden láthatóvá vált. Hátra marad azonban még annak az eldöntése, hogy ha Ptolemaiosz tévedett egykoron, elmélete alapjait illetõleg, nem
volna-e ostobaság megbízni abban, amit a jelenben mondanak mindezekrõl. És ki tudja, hogy a következõ évezredben nem lesz-e egy harmadik vélemény, amelyik a megelõzõ kettõt majd felborítja; és hogy nem
valószínûbb-e, hogy az a nagy test, amelyet mi úgy hívunk, hogy Világ,
nem valami egészen más valami-e, mint aminek tartjuk.
MAURICE MAETERLINCK:

Eléggé valószínû, hogy szokásainkban gyökeres változások állnak majd be, amikor végérvényesen áttérünk az euklideszi geometriáról és az arisztotelészi logikáról egy hipergeometriára és az
univerzumnak egy olyan logikájára, amelynek ma még csak az elõresejtésénél tartunk. Mostantól fogva árnyékunk, amely megelõzi valóságos jelenlétünket, erre a dimenzióra vetül; más elnevezések alatt, nevezetesen az
ideál név alatt, gondolatainkban, esztétikánkban, tudatalattinkban, ahol
annyi megmagyarázatlan dolog van, csak éppen hogy sejtjük létezésüket,
és még azt sem tudjuk, hogy hatásuk meddig érhet el. És akkor, amikor testünk követni tudja majd az árnyékot, amely megelõzi, akkor kezdõdik
majd el valóságos életünk ezen a földön. És könnyen meglehet, hogy ez a
pillanat jóval közelebb van, mint hinnénk.
ARISZTOTELÉSZ:

Mert mint ahogy Philolaos, a pitagoreus mondotta, vannak
eszmék, amelyek erõsebbek nálunk.

PALIMPSZESZT

| ELSÕ RÉSZ

149

1

második rész
In variis mundis varii ratione creatis.
LUCRETIUS

2

CARL FRIEDRICH GAUSS: Mintegy negyven éve folytatott kutatásaim egy
olyan geometriához vezettek, ahol a háromszög szögeinek összege kisebb
két derékszögnél. E geometria tételei a nem beavatott számára paradox benyomást keltenek, vagy akár merõ abszurditásnak tûnnek. Mindazonáltal
minden erõfeszítésem, hogy ellentmondást találjak benne, hiábavalónak
bizonyult. És ami még ennél is rosszabb, ez a geometria érdekes, vonzó,
semmi kivetnivalót nem találok benne, és néha egyenesen arra vágyom,
hogy az euklideszi geometria ne legyen igaz.
PAUL VALÉRY:

…várni a szóra, amely a lehetetlent kész ténnyé teszi.

GEROLAMO SACCHERI SJ.: Hic incipit diuturnum proelium. Itt kezdõdik az ádáz csata az ellen az inimica hypothesis ellen, amelyik alapjainál egy olyan monstruózus háromszög áll, melynek szögei, együttvéve, kisebbek két derékszögnél.
LEIBNIZ:

Szörnyeket alkotni, csak azért, hogy megdöntsük õket? Mire jó ez?

PAUL ÉLUARD:
PAUL VALÉRY:
PAUL ÉLUARD:

Köteledet arra használni, hogy felakaszd magad!
Létet jött kérni, és visszautasították…
Mint egy osztriga, amely gyöngyöt talált.

GIUSEPPE VERONESE:

Saccheri saját kezével rombolta le azt a geometriai építményt, amelyet oly mesterien felállított.

HAMLET (Ophéliához): A történet igaz, asszonyom, és választékos olasz
nyelven van írva.
DONALD COXETER:

Az a gesztus, amellyel elfogadását visszautasította, arra
kényszerít bennünket, hogy Saccherit tekintsük az elsõ nem-euklideszi
geométernek.
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PAUL VALÉRY:

Abszurd volt azáltal, amit keresett, nagy volt azáltal, amit talált.

PAUL ÉLUARD:

A szép koponyák szép felfedezéseket tesznek.

SIMON KLÜGEL: Márpedig ha egyszer hipotetikusan feltettük a párhuzamossági posztulátum tagadását, minden, az euklideszivel ellentétes tétel
optime demonstrare poterit1. De hogy Saccheri atya könyve, e liber singularis2,
egyetlen olyan racionáls érvet sem tartalmaz, amely a könyvben kifejtett
rendszert képes lenne megdönteni, ez valóban egy enigmatikus talány,
enigma ipsius humani ingenii – magának az emberi szellemnek az enigmája.
IMMANUEL KANT: Klügel úr igen kifinomult, igen mélyreható kritikai szelleme...
SERENUS EPSTEIN-ROTH:

Enigma? Talány? Az enigma, ha egyáltalán van
enigma, éppolyan visszataszító, mint amennyire haszontalan a geometria,
melyet Saccheri kidolgozott, végül is befogadtatásra talált, sõt valóságos
forradalmat robbantott ki.
PAUL VALÉRY:

Anélkül, hogy nyíltan bevallotta volna, ez a Saccheri már gyanította, hogy van valami elavult Eukleidészben, és ajtót nyitott a geometria megannyi jövõbeli vakmerõsége elõtt. De ki is volt ez a Saccheri? Csak
egy jezsuita.
GIOVANNI VAILATI:

Saccheri meg volt gyõzõdve arról, hogy az euklideszi
geometria kizárólagosan igaz voltát be lehet bizonyítani a nem-euklideszi
feltevésbõl kiinduló consecutio mirabilis3 módszerének segítségével. Valójában a nem-euklideszi geometria az euklideszi geometriából jött világra,
mint a gondolkodás történelmi mozgásának consecutio mirabilisa.

GIUSTO BELLAVITIS:

Saccheri állította ki a nem-euklideszi geometria halotti

bizonyítványát.
EUGENIO BELTRAMI:

Ez volt a születési bizonyítványa.

LUIGI PIRANDELLO:

Micsoda malõr! Világra jönni egy olyan szerzõ szüleményeként, aki nem ismerte el szüleménye létét.
JOHANN-HEINRICH LAMBERT:

Annak a háromszögnek a hipotézise, melyben a
szögek összege kisebb két derékszögnél, annyira csábító következményekhez vezet, amelyek egyenesen felkeltik a vágyat, hogy bárcsak igaz lenne.
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Szeplõtelen fogantatás: A nem-euklideszi geometria, megkoronázva
Beltrami Pszeudoszférájával, világra jön, kilépve Knidoszi Aphrodité
negatív görbületeibõl.
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PAUL VALÉRY:

Seductio ad absurdum – az új igazságok szeplõtelen fogantatása.

HERMANN VON HELMHOLTZ:

Az egyetlen szeplõtelen fogantatás: a nem-euklideszi geometria úgy tört be a világba, mint ahogyan Pallasz Athéné szökkent ki Jupiter fejébõl.

JOHANN JOSEPH GILLES PROFESSZOR:

Szeplõtelen fogantatás! A nem-euklideszi
geometria egy közönséges fattyú! Anyja a tagadás erkölcstelen logikája.
TRISTAN TZARA:

Az undornak minden olyan terméke, amely képes tagadássá lenni: dada; a logika eltörlése, az alkotásra képtelenek tánca: DADA;
minden olyan hierarchia és társadalmi egyenlet, melyet cselédeink az értékekre való tekintettel állítottak fel: DADA; a vég nélkül egymás felé tartó
párhuzamosok által kiváltott precíz sokk – eszköz a harchoz: DADA.
Szabadság:
DADA DADA
fonódása:

DADA, az ellentétek és minden ellentmondás össze-

AZ ÉLET
DAVID HILBERT: Az ember szabadságában áll, hogy bármely axiomatikus
tételt tagadjon! És ha érvei az angyalok nyelvén szólnának is, akkor sem
tudja senki megakadályozni bármely független állítás tagadását!
BERTRAND RUSSELL:

Ami engem illet, én ugyanazon a véleményen vagyok,
mint Meinong úr: a tagadás nem mond semmit, abszolúte semmit, a tagadás nem lehet olyan tárgy, amelyre rámutathatunk. Logikai szempontból
egy állítás tagadása nélkülöz minden vonzóerõt, egyszerûen nem érdekes.

ALBERT CAMUS:

Egy ember, aki nemet mond: íme, a lázadó ember. De ez a
nem – állítás, tartalma van. Azt jelenti például, hogy…
BERTRAND RUSSELL:

...semmi. Hisz non-A egy olyan tárgy, ami nincsen megalapozva. Következésképpen egyáltalán nem tárgy.
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JAMES JOSEPH SYLVESTER: Enantiotropia! Ez a matematikai teremtés legfontosabb posztulátuma! Egy eredetileg adott dolog hérakleitoszi konverziója a
saját ellentétébe.
BERTRAND RUSSELL:

A tagadás szelleme maga a Sátán, a Sötétség Fejedelme
– der Geist der stets verneint4, mint Goethe mondja. Volt alkalmam személyesen találkozni vele, és meggyõzõdhettem róla, hogy a teste negatív, és a
lelke is színtiszta negativitás. Õ a metafizikus lidérces lázálma. A látvány letaglózott: a tiszta semmi, a tökéletes nemlét! Minden tagadás belõle ered.
Képmutató filozófusok kara veszi körül, akik a panteizmust a pandiabolizmusra cserélték fel. Ám a Nightmares of Eminent Persons5 címû könyvemben lelepleztem õt, s megmutattam hogy nem több egy rossz nyelvi
szokásnál. Retro me Satanas!6 Ettõl kezdve nem használom többé a „nem”
szót. Hallgassatok erre a nagy parancsolatra. „Ne használd a NEM szót!”
Kerüld a „nem” szót, és a Sátán birodalma egy csapásra összeomlik, mint
egy varázsszóra!
A NEM sóhaja azt leheli, hogy IGEN, ez maga Jah, az isteni
Tetragramma.

JACOB BÖHME:

GEORG CANTOR:

Ami az utolsó pontot illeti, ezzel teljesen egyetértek, hiszen nem is lehet másként. Mert Spinoza formulája: omnis negatio est determinatio7, a kételynek még a leghalványabb árnyékát sem ébreszti bennem.

G

EORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: Spinoza nagy tétele! A tagadás szörnyû
hatalma, a gondolat, a tiszta Én energiája! Neki köszönhetõ, hogy ami öszsze van láncolva és meg van béklyózva, és aminek ezért nincsen realitása,
az felemelkedik saját létére és megvalósítja szabadságát.
C. F. GAUSS:

Elég egy pillantást vetni, kedves Schumacherem, Hegelnek és
követõinek ezekre az átláthatatlan zagyvaságaira, hogy fejünkön égnek
meredjen a hajunk.

CHARLES DE BOVELLES:

Szembeállni mindennel, mindennel szembehelyezkedni: ez az ember alapállása az univerzumban. A világ közepe mindenütt
ott van, ahol az ember áll, kerülete sehol, és a lét ûrjét értelme lényeivel,
saját alkotásaival tölti be.

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL:

Tagadás! A szabadság állítja ezzel saját

létét.
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PAUL VALÉRY:

Elsõ szava az volt, hogy NEM!

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL:

A szabadság világot alkot, és az alkotás szó
nem más, mint a szabadság kibontakozásának, a történelmen belüli abszolút önmozgásának a képletes kifejezése.

BERTRAND RUSSELL:

Nem kívánom, hogy a világ Hegel zavaros agyszüleményei vagy valami égi archetípus szerint épüljön fel.

GEORG CANTOR: A fogalmak dialektikus generációja teremtõ hatalommal
van felruházva.
NOVALIS:

Vannak bennünk olyan költemények, amelyek, úgy látszik, hogy
egészen más természettel bírnak, mint a többiek, mivel ezeket az abszolút
szükségszerûségnek érzése kíséri, egy olyan szükségszerûségé, amit egyetlen
külsõ értelem sem képes igazolni.
JORGE LUIS BORGES:

Mert ami lehetetlen volt, az az, hogy ne íródjon meg az
Odüsszeia a maga szirénjeivel, küklopszaival, kentaurjaival és himéráival.
ALBERT CAMUS:

A szabad lélek azt szereti, ami szükségszerû.

GEORG CANTOR:

Egy bizonyos szükségszerûség tudata kényszerített arra,
mintegy saját akaratom ellenére, hogy az új számok transzfinit hierarchiájának megteremtését befejezett tényként ismerjem el.
ALBERT CAMUS:

El kell fogadni az elfogadhatatlant, és tartani magunkat
a tarthatatlanhoz.

FRANÇOIS HEMSTERHUIS:

Puszta intellektuális szempontból szemlélve az
adott univerzum elmozdulása folytán egy másik, egy imaginárius, de lehetséges univerzum jön létre. És ha az így létrejött lény a képzeletet és az
értelmet még a szabadság aktív elvével is egybeköti, akkor ez a képzeletbeli univerzum át is mehet a valóságba, új mindenségek jöhetnek létre szabadsága erejének és kiterjedésének arányában.
ARISZTOTELÉSZ:

Mégis, nem kevésbé igaz, hogy semmiféle szükségszerûség
nem kényszerít annak az elfogadására, hogy több világ is létezhet.
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BENEDICTUS SPINOZA: Nem a szükségszerûség korlátozza a szabadságot,
hanem az önkény. Az önkényes zsarnok nem szabad. Õ saját szenvedélyeinek a rabszolgája. Az önkény a szabadság ellensége. Mert a szabadság
nem a kényszer hiánya, hanem erény, virtus – quod ex foritudine animi oritur – ez az értelem hatalma, potentia intellectus seu libertas, amelynek forrása a bátorság, a lélek ereje. A szabadság a szükségszerûség tudata: Amor
intellectualis erga Deum, seu Libertas.
NICOLAS BOURBAKI:

Az axiómák megválasztása egyedül a szabadság függvénye. Az axiológia az axiomatika fölött áll.

PAUL VALÉRY:

Mûvészetének ez a szabadsága, fejlõdése bensõ értékének öntudatossá válása láthatólag igen messzire vezette a matematikát a valóságtól, a játékok és a haszontalan eleganciák világába, de mindez ugyanakkor
csodálatosan hajlékonnyá is tette.

BORISZ CSICSERIN: Ezeknek a fantazmagóriáknak semmi közük a tudományhoz. A tér fogalma csak egyetlen valóságos teret tûr meg. Ezen túl nem létezhet semmilyen más tér. Az euklideszivel ellentétes rendszerekre vonatkozó
hipergeometriai számítások föl nem foghatók emberi ésszel. És a világegyetem minden lénye, legyen az egy emberi vagy egy nem-emberi lény, mindig
ugyanabban az egyetlen térben élt, él és fog élni mindörökké. Nem-euklideszi szellemek, spiritiszta szellemidézések, boszorkányok nem léteznek!
KÖNYVES KÁLMÁN DEKRÉTUMA: De strigiis vero, quae non sunt, ne ulla quaestio fiat.8
RICHARD BEEZ: Geometrische Gespenster! Síron túlról visszajáró geometriai
szellemek: egy híres geométer találó kifejezése szerint pontosan ilyenek a
nem-euklideszi terek.
EDMUND HUSSERL:

Weierstrass szemináriumában – akkoriban elõadásainak
kiadásával megbízott asszisztense voltam – sokszor szóba került a nemeuklideszi geometria. De Beez úr meggyõzõ módon kimutatta, hogy
Riemann és Helmholtz gondolatmeneteit egy circulus vitiosus terheli.
FELIX KLEIN:

Beez úr csakugyan rendkívül járatos a témakör technikai részleteiben. Közre is adott néhány figyelemre méltó tanulmányt erre a tárgyra vonatkozólag. Mindazonáltal minden arra irányuló erõfeszítésem, hogy
meggyõzzem, hiábavalónak bizonyult. Kemény koponyák ezek a gimnáziumi
tanárok! Õk alkotják a nem-euklideszi geometria legmakacsabb ellentáborát!
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FRIEDRICH PIETZKER PROFESSZOR:

Valóban, Klein úr, kemény koponyák, mint
jómagam is. De nem félnek a farkastól. És habár engem a csodálat érzése
fog el egy Gauss, egy Riemann, egy Helmholtz monumentális mûve láttán,
mélységes nagyrabecsülésem nem lehet akadálya annak, hogy nyilvánosan
rá ne mutassak azokra az ellentmondásokra és hibákra, amiket nem-euklideszi geometriájuk tartalmaz. Elfogadhatatlan, hogy a nagy emberek tekintélye alapot teremtsen a tévedések uralmának.

JOHANN CARL FRIEDRICH ZÖLLNER: A spiritiszta kísértetek, valamint a híres
médium, Slade úr közremûködésével az asztrofizikai laboratóriumomban
végzett cáfolhatatlan fizikai kísérletek segítségével sikerült bebizonyítanom a négydimenziós tér valóságos létét.
WILHELM BUSCH:

A költészet dimenziója, ahol a múzsák szabad fia menedékre lel, az ötödik lesz tehát, hiszen a negyedik dimenziót már megtöltötték a spiritiszták asztrális szellemei, akiket Friedrich Zöllner, a világhírû
fizikus idézett fel laboratóriumában.

JOHANN CARL FRIEDRICH ZÖLLNER:

Sajnálatos módon a tudományos világ,
amely oly kedvezõen fogadta a spektrálvonalakról és az üstökösökrõl folytatott kutatásaimat, megtagadja tõlem az elismerést, mivel a szociáldemokrata és liberális zsidó sajtó nemzetközi és hazafiatlan összeesküvést
szõtt ellenem Németországban, Ausztriában, Angliában és az Egyesült Államokban, õrültnek nyilvánított engem, csúfot ûzött belõlem.
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: Zöllner úr, a német csillagász, az asztrofizika
nyilvános rendes tanára Lipcse egyetemén, Szászország Királyi Tudományos Társaságának tagja, továbbá tagja a Londoni Csillagászok Királyi
Társaságának, a Moszkvai Császári Tudományos Akadémiának, a Brit
Spiritualisták Londoni Egyesületének stb., valamelyik nemrégiben megjelent tudományos értekezésében arról számol be, hogy miként tárták fel
elõtte a spiritiszta kísértetek – szigorú experimentális módszerrel –
a halandók számára elérhetetlen négydimenziós tér létezését. Ám egy
kompetens szakember, Dr. Christiani, a Berlini Fiziológiai Intézetbõl,
biztosít bennünket arról, hogy Zöllner úr „kísérletei” egyszerû szemfényvesztések.
ALFRED JARRY:

A tetemnézõ két napon át rejtegette polcán az igazságnak Isten által kinyilatkoztatott könyvét, amely a tér három, négy, avagy – egyesek szerint – n dimenziójában volt szépen kiterítve. Ezenközben Dr.
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Faustroll, a maga elvont és meztelen lelkével, magára öltötte az ismeretlen
dimenziójú tér birodalmát.
FRIEDRICH ENGELS:

A spiritiszta kísértetek a nem-euklideszi terek negyedik dimenziójában lakoznak. A spiritizmus geometriája – a geometria spiritizmusa!

LUDWIG WITTGENSTEIN: Na és ha a négydimenziós tér geometriáját csak a
spiritiszta kísértetek tanulmányozása végett dolgozták volna ki? Mit számít mindez? Attól kevésbé volna az egy igazi geometria?
JORGE LUIS BORGES:

London egyik kocsmájában Unwin találkozott
Dunravennel. Azt mondja neki: „Szeretném elfeledni abszurditásaidat, és
valami értelmes dologra gondolni.” Dunraven erre a négydimenziós tér
geometriáját ajánlotta neki.
DR. EUGEN DÜHRING:

Ez a geometria egy tudományos babona, amit – Gauss
úr szerint – egyedül ezek a szerencsétlen alantas lények, ezek a böociaiak
képtelenek megérteni. Gauss bizonnyal a felsõbb lények osztályához tartozott, akiknek közvetlen kapcsolatuk van a spiritiszta tér négydimenziós
szellemeihez.
VLAGYIMIR ILJICS LENIN:

Dühring…

FRIEDRICH NIETZSCHE:

…Dühring, Berlin oroszlánja, egy anarchista a mûvelt proletárok közt! Még az övéi, az antiszemiták közt sem ismerek nála
undorítóbb tollforgatót…
VLAGYIMIR ILJICS LENIN:

…Dühring materialista és ateista akart maradni.
Igen, ugyanolyan õszintén, mint ahogy a mi machista filozófusaink is
marxisták szeretnének maradni.
HANS VAIHINGER:

Dühring az utóbbi évtizedek egyik legjelentõsebb gondolkodója. Szocialista és materialista, s több címen is széles, gondolatai iránt
érzékeny hallgatósággal dicsekedhet.
HARALD HÖFFDING:

Õ adta nekünk a legfigyelemreméltóbb mûveket, amelyeket az utóbbi idõkben produkáltak.
HENRI BOIS:

Büszkeség árad belõle, ihletõje egy meglepõen megvetõ szellem, mindezek ellenére Dühring úr õszintesége, szenvedélyes lojalitása,
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éles igazságérzete, valamint személyes becsületessége minden gyanú felett áll.
WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT:

Egyik mûvét a Göttingeni Egyetem jelentõs díjjal tüntette ki, de számos korabeli híresség elleni
kirohanásai sok ellenséget szereztek neki. A diákok azonban dicsõítették
és ujjongva fogadták. Dühring gondolatai és az egyetemeket feltüzelõ jelenlegi mozgalmak közti kapcsolat oly szoros, hogy azt kell mondanunk,
mindaz, amit a „tudomány kézmûveseinek monopóliuma” ellen írt – még
ha nem is minden túlzástól mentesen –, olyan, mintha napjainkban, 1971ben írták volna, s nem száz évvel ezelõtt.
EVELLIN:

Kár, hogy mûvei nincsenek lefordítva franciára!

HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN:

Nem ismerik Franciaországban érdemeinek megfelelõen Dühringet, a vak filozófust, pedig követõinek tábora kezd
rohamosan szélesedni a német egyetemeken.

FELIX KLEIN:

Dühring úr ortodoxiája miatt veti el a nem-euklideszi geometriát. S csak extatikus rajongása által hajtva fogadja el Clifford úr.
VLAGYIMIR ILJICS LENIN:

Ám Dühring nem volt képes kifogástalan módon
megcáfolni az idealista és teista abszurditást, mivel nem ismerte el elég világosan és kellõ szigorral a tér objektív realitását. Ezzel meg lett fosztva az
egyedüli objektív kritériumtól, ami megakadályozhatta volna abban, hogy
átlépje a tér realitásának határait.

AUGUSTE COMTE: A geometriát igazi természettudománynak kell tekinteni, épp csak hogy e tudomány jóval egyszerûbb, s következésképpen jóval
tökéletesebb, mint a többi. Ez a tökéletesség annyira megtévesztõ, hogy
sok gondolkodó a megfigyeléstõl független, racionális tudománynak tartotta. Ezt az általános tévedést úgy kell tekintenünk, mint egy késõi maradványát a metafizikai szellem befolyásának, amely még a geometriai
tudományokban is oly hosszú ideig uralkodó volt.
DR. EUGEN DÜHRING:

Auguste Comte! Íme itt van, végre megérkezett az
egyetlen nagy gondolkodó, aki csak a filozófiáért élt, s csak matematikával
táplálkozott.
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GOTTLOB FREGE:

Egy matematikus filozófiai véna nélkül csak fél-matematikus. Egy filozófus, akinek semmi kapcsolata a matematikával, csak fél-filozófus.
VLAGYIMIR ILJICS LENIN:

A maga idejében Engels már nagyon helyesen rámutatott arra, hogy az úgyszólván a végtelenségig megismételt gyakorlati tapasztalatok azok, amelyek a tudatban az axióma formáját öltik.
FRANCESCO SANCHEZ:

Dicebas heri perfectam scientiam tuam. Nunc quod dices?
Novus est inventus mundus…9

ERNST MACH:

A geometria a matematika alkalmazása térbeli tapasztalatunkra. Gauss, Bolyai és Lobacsevszkij nem felelõsek a késõbbi szörnyszüleményekért.

A

RTHUR CAYLEY: Meglehetõsen különös az a munka, amelyet Lobacsevszkij
úr közölt a Crelle’s Journalban. Olyan fogalmakat használ, amelyek kvázi
olyanok, mintha geometriaiak volnának és tételeinek rendszere is látszólagosan geometriai, igen, valamiféle kvázigeometria. Alapgondolatát nehéz,
ha nem teljesen lehetetlen megérteni. Mindenesetre, ami engem illet, én
egy szót sem értek belõle.
FELIX HAUSDORFF:

Túl könnyedén kezelte a dolgokat. A lángésznek azzal a
transzcendenciájával rendelkezett, amely elsiklik a nehézségek felett, mert
nem vesz róluk tudomást.
JOHANN WOLFGANG GOETHE:

Kezdetben volt a tett. A zseni tettének igazolá-

sa utólagos.
II. FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA:

Elrendelem, hogy katonáim foglalják el
az ellenséges területet. Teológusaim, jogtudósaim, történészeim majd gondoskodnak róla, hogy bebizonyítsák, mennyire igazam volt.

NOVALIS:

A „matematika lehetõségére” vonatkozó kérdés, és fõként az a
kérdés, hogy egyáltalán „miként lehetséges a matematika?” – a következõ
tanulsághoz vezet: a zseni lehetõvé teszi a lehetetlent. A zseni a világ
transszubsztanciális princípiuma.

MIHAIL VASSZILIJEVICS OSZTROGRADSZKIJ AKADÉMIKUS: Nekem úgy tûnik,
hogy Lobacsevszkij úr, a kazanyi egyetem rektora, azt a célt tûzte maga
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elé, hogy úgy írjon, hogy azt az emberek ne értsék. Célját elérte. Könyve
hemzseg a hibáktól, fogalmazása pongyola, következésképpen nem érdemes az Akadémia figyelmére.

A

HON FIA: Lobacsevszkij úrnak, a matematika nyilvános és rendes professzorának a geometriája nem egyéb közönséges bohózatnál. Azon állítása helyett, hogy a háromszög szögeinek összege nem egyenlõ két
derékszöggel, akárha azt is állíthatta volna, hogy a fekete fehér, vagy hogy
a négyzet kör alakú! Mindezek láttán, felteszem a kérdést, miért is írnak,
s fõleg miért adnak ki ilyen zagyva sületlenségeket? És kérdem továbbá,
miért nem választotta Lobacsevszkij professzor úr a falusi tanítók leghitványabbikához is méltatlan mûvének A geometria alapjai címe helyett
A geometria szatírája vagy A geometria karikatúrája címet.
MIHAIL NYIKOLAJEVICS MUSSZIN-PUSKIN

(a kazanyi akadémia rektora): Nincs-e
valamiféle rejtett indoka a hon fia által közölt kritikának, miniszter úr?
Nem csupán egy köztiszteletben álló oktatót akartak-e ezzel megalázni,
egy nagy hírnévnek örvendõ kutatót, aki több mint húsz éve tanít páratlan tekintéllyel, és – a kazanyi egyetem legnagyobb javára – rangos és nehéz egyetemi tisztségeket tölt be, egy nagyra becsült tudóst, aki nem
habozott a legnagyobb szolgálatokat tenni Õfelségének, a Cárnak és a Hazának, és mint a vád tanúja önkéntes közremûködését ajánlotta fel
Raupach, Galits, Hermann és Arszenyjev szentpétervári egyetemi profeszszorok, valamint Szolncsev kazanyi egyetemi professzor leleplezésében és
eltávolításában – akik mint „szabadgondolkodók”, az egyetemisták fejét a
Szentlélekkel ellentétes és államellenes természetjog elméleteivel tömték
tele? Úgy vélem kötelességem véleményemre felhívnom õexcellenciája figyelmét.
ALEXANDR VASZILIJEVICS VASZILIJEV:

Ellenére mindannak a nagyrabecsülésemnek, amelyet matematikai zsenije iránt táplálok, Lobacsevszkijnek az
1821-es pétervári és kazanyi „szabadgondolkodók” elleni perében való
részvétele súlyos árnyékot vet a nagy geométer emlékére.

VENJAMIN FJODOROVICS KAGAN:

Ez egy eltúlzott ítélet. Persze Lobacsevszkij
Szentpéterváron némi félszegségrõl tett tanúságot, de semmi többrõl.
A többi tanú felháborító viselkedésével összehasonlítva, akik e pör hangadói voltak, szembeszökõ Lobacsevszkij mértéktartó viselkedése. Mellesleg
tanúvallomása semmilyen hatással nem volt a per lefolyására. Itt minden
bizonnyal a kor szelleme által megszabott kötelességrõl volt szó. És a kor
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imperatív módon megkövetelte a fentrõl jövõ utasítások foganatosítását.
Ilyen körülmények között nagyon nehéz lett volna Lobacsevszkijnek kivonnia magát. És az is megfontolandó, hogy tanúvallomása talán teljesen
õszinte is volt. Az úgynevezett „természetes” jog felfogása, mely szerint
az alapvetõ emberi jogok velünk születettek, mindig is idegen volt
Lobacsevszkjtõl. Bizonyára nem volt következetes ateista, de kétségkívül
elszánt ellenfele volt minden olyan miszticizmusnak és metafizikának,
mely a korabeli szabadkõmûves páholyok különbözõ liberális szellemi köreiben burjánzott.

ERIC TEMPLE BELL: A „Nagy Emancipátor” az összes amerikai számára csak
egyetlen ember lehet: Abraham Lincoln. Õ szabadította fel a négereket a
rabszolgaságból.
THOMAS JEFFERSON:

A feketéknek a nõk iránti szenvedélye sokkal tüzesebb,
mint a fehéreké. De úgy tûnik, hogy a szerelmet náluk inkább az erõs vágy
szítja, mint az érzelmi gyengédség. A feketék bátrak. De ha a szellemi képességek szempontjából – memória, ész, képzelet – hasonlítjuk össze õket
a fehérekkel, nekem úgy tûnik, a memóriájuk azonos a fehérekével, intelligenciájuk azonban jóval alacsonyabb. Azt gondolom, soha nem lesznek
képesek megérteni Eukleidész tételeit.

ERIC TEMPLE BELL:

De íme, van egy másik Nagy Emancipátor, aki mindenki
másnál többet tett a gondolkodás szabadságáért. Hiszen õ széttörte a tradíció és a tekintély láncait. Ez egy orosz ember, és a neve „L”-lel kezdõdik,
mint „Lenin”. E nagy orosznak a forradalma felszabadította az emberi gondolkodást a rabszolgaság alól, és mindezt száz évvel Lenin elõtt! Az igazi
orosz forradalmat Lobacsevszkij mûve hozta!
MATTHEW RYAN (WASHINGTON, DC): The „Imaginary Geometry” of
Lobatschevsky is nothing else than a fiction of absurdities, of crazy
Satanic deductions and, therefore, of a NATURE to bewilder the minds, to
squander the time, and to destroy the health of millions of students every
year.10
MOÏSE GHANITA M’BHOURATI: A fehérek egyszerre tüzesek és gyengédek a
pénz iránti szerelmükben. Hévvel imádják Istent és felebarátukat, szûzies
és gyöngéd szerelemmel szeretik asszonyaikat. A nagylelkûség és a gyengédség erõs érzésétõl hajtva szenvedélyesen szeretik kis barátnõcskéiket.
A feketékkel összehasonlítva azt kell mondanunk, hogy ugyanolyan bát-

PALIMPSZESZT

| MÁSODIK RÉSZ

165

2

rak, mint amazok. Ám ami a szellemi képességeiket illeti, soha nem fognak eljutni odáig, hogy megértsék Lobacsevszkij tételeit.
THOMAS JEFFERSON:

Felhagytam az újságolvasással, és elkezdtem Eukleidészt olvasni. Azóta sokkal boldogabbnak érzem magam.
HUGO DINGLER:

Ügyességüknek, gyors emlékezõtehetségüknek, és legfõképp a kazuisztikában jártas erõsen dialektikus észjárásuknak köszönhetõen a zsidóknak sikerült elfoglalniuk az elsõ helyet mindazon fajok közt,
akik alkalmasak az efféle bûvészkedésre: algebrára, számelméletre, a végtelen halmazok elméletére, és természetesen, a matematikai logikára.
DR. EUGEN DÜHRING:

Jó példa erre Jacobi zsidó úr, az algebrai számbûvészkedésben tanúsított héber virtuozitásával.
HUGO DINGLER:

Az árja észjárás, melyet a mélységek vonzanak, határozottabban lassúbb. Az árja szellemiség erõssége a geometriai térszemlélet, látható és kézzelfogható alakzataival, kétkezi konstrukcióival. A zsidók
terméketlenek, ha nem egyenesen nullák a geometriában – abban az egyetlen, kizárólag az árja szellem által teremtett geometriai tudományban,
mely Eukleidészével, és csak az övével azonos.

SIR ROBERT STAWELL BALL: Az úgynevezett „nem-euklideszi geometriával”
foglalkozva gyakran voltam nehézségekkel szembesítve. Véleményemet,
tudom, mások is osztják, mint például Cayley úr. Ez az elmélet a közismert távolság fogalom helyett egy másikat, attól meglehetõsen eltérõt
ajánl. Csakhogy ez utóbbi maga is a szokásos euklideszi távolság fogalmán
alapszik. Hogyan számolják fel tehát a jó öreg távolság fogalmát a nemeuklideszi távolság javára, ha ez utóbbi is csak az elõbbin alapul?
ARTHUR CAYLEY:

A „nem-euklideszi geometria” kifejezést hiába keressük az
1879-es Encyclopaedia Britannica köteteiben. Nem találkozunk vele a „Gauss”, vagy a „geometria” szócikk alatt sem. Ebbõl következik: olyan geometria, amelyik nem euklideszi, nem létezik.
FELIX KLEIN:

Érthetetlen az a makacsság, amivel Cayley a nem-euklideszi
geometriát elutasította. Noha baráti viszony fûzött hozzá, mégis hiábavalónak bizonyult minden erõfeszítésem, hogy meggyõzzem õt. Túl öreg
volt már ahhoz, hogy megváltoztassa véleményét?
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ALFRED JARRY:

Mikor elhagyták a teret és az idõt, a gondolkodás e két öreg
kanti formáját, Cayley professzor emlékezetébe idézte a múltat a fekete
tábla síkjának két dimenziójában.
JAMES CLERK MAXWELL:

Ó Cayley! E közönséges tér számára túl érzékeny lelke,
/ megszorítás nélkül, / virágzik az N dimenzióban.

BOLYAI JÁNOS: Nem szabad, hogy az igazságnak olyannyira reális tudománya, mint amilyen a térnek általam alapított abszolút tértudománya, nem-létezõkrõl való elmélkedéssel bemocskoltassék. Az errõl folyó üres beszéd
azokra az idõkre utal, amikor némelykor a legkiválóbb geométerek jónak
látták, hogy az egyszerû igazságokat az egészséges szem számára áthatolhatatlan, titokzatos fátyolba burkolják. De nem voltak-e ugyanilyen képtelenségek egykor a negatív számok, és fõleg az imaginárius számok? És
hogyan lehetnénk eredményeink pontosságáról meggyõzõdve, ha levezetésükben lehetetlen, nemlétezõ és költött dolgokkal úgy bánunk el, mint lehetségesekkel, létezõkkel és igaziakkal?
ALEXIUS MEINONG:

Egy dolog nagyon is szubzisztálhat mint megismerési tárgy,
anélkül hogy létezne. Ez a helyzet az olyan teljesen lehetetlen objektumok
esetében is, mint amilyenek a nem-euklideszi geometriában fordulnak elõ.
Ezek bármennyire lehetetlenek, mégis jól meghatározott tulajdonságokkal
rendelkeznek – természetesen lehetetlen tulajdonságokkal. Egyetértek Felix
Klein úrral, aki e tekintetben „abszolút toleranciát” hirdet, mindazonáltal
hozzá kell tennem ehhez, hogy ezeknek a dolgoknak egész egyszerûen semmilyen helyük sincs: nincs helyük, s a rájuk vonatkozó tételek pszeudoállítások.
A geometria tárgyában lehet, hogy úgy viselkedem, mint egy szegény, tudatlan falusi ember, de nem tehetek róla, számomra egy aszimptotikusan párhuzamosegyenes-pár éppoly képtelenség, mint egy kerek négyzet.

PHILALETHÉSZ: Az ideák a dolgokhoz viszonyítva valóságosak vagy illuzórikusak. Valóságosak azok, amelyek a természetben alappal rendelkeznek,
és amelyek egyeznek a valóságos léttel, a dolgok létezésével vagy az archetípusokkal. Az ettõl eltérõ ideák képzeletbeliek vagy illuzórikusak.
HUGH MACCOLL:

Két univerzum létezik: egy valóságos és egy nem valóságos. Ez utóbbi elemei közt találhatók az olyan entitások, mint a kentaur, a
nektár, az ambrózia, a négyszögletes kör, a kör alakú négyzet, a tündérmesék. És
attól tartok, hogy ide tartozik a nem-euklideszi geometria is.
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BERTRAND RUSSELL:

Nincs két univerzum, uram. Csak egy van, a létezõ. A
következõ állítás: X az arisztokraták pártjának filozófusa – igaz, ha az X helyére Platón nevét írjuk. Ezzel szemben az X egy kentaur állítás mindig hamis, bármilyen tulajdonnevet is írunk az X változó helyére.
SPINOZA:

Az ideák önmagukban semmi pozitívat nem tartalmaznak, melynek alapján hamisaknak nevezhetjük õket.
EDMUND HUSSERL:

Ugyanez Marty úr véleménye is: A Kheiron kentaur, melyrõl épp beszélek, nem létezik – épp úgy, mint ahogy nem létezik a négydimenziós tér vagy a kör alakú négyzet. Ez az álláspont véleményem szerint
tarthatatlan.
BERTRAND RUSSELL:

A kentaur az üres halmaz eleme. Ez a név nem utal
egyetlen halmaz egyetlen elemére sem, nem jelöl abszolúte semmit. A kentaur egy minden értelem híján lévõ szó – pure non-sens – s mint ilyen, nem
képezheti egy állítás nyelvtani alanyát. Ami azonban a nektárt és az ambróziát illeti, úgy tûnik, hogy ezek esete jóval nagyobb nehézségekkel jár.
W. V. O. QUINE:

Amikor azt mondjuk: „Pegazus Bellerophontész szárnyas lova”, gyakran zavarba esünk, mondván, hogy „Pegazusnak lenni”, attribútuma annak a „dolognak, amelyik pegazol.”

GIORDANO BRUNO:

Cabala del Cavallo Pegaseo.

SPINOZA:

Az értelem fogalmai önmagukban véve semmilyen hamisat nem
tartalmaznak. Egy szárnyas ló képe magában foglalja létezését. És ha nem
találunk benne semmit, ami megszüntethetné létezését, akkor azt jelenvalónak tekinthetjük. Hiszen mi egyebet jelent „a Pegazust észlelni ”, ha nem
annak állítását, hogy ennek a lónak szárnyai vannak?
W. V. O. QUINE: De a pegazolás ily módon egyenértékû volna a „lenni” ige jó öreg

értelmének lerombolásával, azzal, amelyik egyedül felel meg a józan észnek.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU:

Létezik-e a Repülõ Szarvas? Hol? Sehol. De íme, az

árnyéka itt!

DESCARTES: Isten lényegéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik Isten léte; ugyanúgy, mint ahogy egy egyenes vonalú háromszög lényege is elválaszthatatlan attól, hogy három szögének összege két derékszöget tesz
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ki, és ez még akkor is igaz, ha – gondolkodásomat kivéve – egyáltalán
nem is létezne olyan hely a világon, ahol egy ilyen alakzat fellehetõ volna. De szabadságomban áll ezt az alakzatot elgondolni vagy nem elgondolni.
FÉLICIEN MOITURIER ABBÉ:

Nem áll szabadságunkban, uram, nem elgondolni
azt, amit elgondolhatatlannak gondolunk.
DESCARTES:

És habár én Istent létezõnek gondolom, ebbõl – úgy látszik –
még nem következik, hogy Isten valóban létezik. De talán létezést tulajdoníthatnék Istennek akkor is, ha semmilyen Isten nem létezne, ugyanúgy,
ahogy csupán rajtam múlik, hogy egy szárnyas lovat elképzeljek, még ha
nincs is olyan ló, amelynek szárnyai volnának.
ROBERT GREENE:

Azt állítják, hogy az ember ideája igaz, míg a kentauré hamis. De a geometriai alakzatok nem felelnek meg a valóságos dolgoknak,
és csupán a szellem birodalmában léteznek, hiszen kizárólag a szellem
teremtményei, amint ezt már kimutattuk. Így a háromszög ideája a szellem teremtménye, és a háromszög más tulajdonságokkal is rendelkezhet,
mint amelyekkel rendszerint felruházzuk, például a három szöge együttvéve ugyanúgy négy vagy öt, vagy akár száz derékszöget is kitehet,
mintsem kettõt, amennyiben a sík kiterjedésére vonatkozó alapvetõ feltevések különbek.

A GENTLEMAN OF THE UNIVERSITY OF GRATZ:

Hozzátok el hozzám Európa legkiválóbb rózsakeresztesét, de egy olyat, aki soha életében ne találkozott,
ne hallott vagy ne olvasott volna olyasvalamit, amit tüstént meg ne értett
volna, és ha ez a fortélyos rózsakeresztes nem ismeri el nyíltan és nem vallja be nyilvánosan, hogy az, amit Greene úr mesél nekünk, az sokkal mélyebben meghökkenti annál, mint amennyire megszédíti mindaz a
Kabbala, amit alkalma volt tanulmányozni, akkor, mondom, akkor megígérem önöknek és biztosítom önöket arról, hogy soha … *** …

ROBERT GREENE: Igen, azt állítom, hogy ezek a tulajdonságok ugyanolyan
himérikus és fantasztikus és irreális ismeretet reprezentálnak, mint a
szfinxre vagy a kentaurra vonatkozó következtetések; ezek olyan dolgok
tehát, melyeknek a lét birodalmában nincs egzisztenciájuk. Ebbõl következik, hogy A hárpia nem kentaur állítás ugyanolyan bizonyos és igaz, mint
az az állítás, hogy A négyzet nem kör.
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WILLIARD VAN ORMAN QUINE: Amennyiben továbbra is ragaszkodnának
ahhoz, hogy a lenni szóval illessék a mitikus lényeket, úgy fölteszem a kérdést: „Mi a számaránya a kentaurok és az egyszarvúak halmazának?” A
természetbúvár vizsgálódása kétség kívül ahhoz az eredményhez fog vezetni, hogy – lévén e halmazok mindegyikének számossága nulla – a számarányuk nulla osztva nullával, ami azt jelenti, hogy ez a számarány nem
létezik! Ugyanezen az alapon pegazus helyett akár a Berkeley College kupolájának négyzet alakú körérõl is beszélhetnénk!
BERTRAND RUSSELL:

Úgy érzem, hogy a filozófusok közt nem szokásos a kellõ bátorsággal vizsgálni a kerek négyzet problémáját. Valóban, ahhoz hogy
ezt sikerrel véghezvigyük, a kerek négyzet olyan elméletével kellene rendelkeznünk, amely minden követelményt kielégít.

LEIBNIZ:

Ha Isten a kör kerekségét a négyzet ideájával reprezentálná, az
aligha volna megfelelõ reprezentáció.

BERTRAND RUSSELL:

De mit jelöl egy olyan név, mint „kerek négyzet”? Nyilvánvalóan semmit, vagy ha jobban tetszik, az üres halmazt!
ARISZTOTELÉSZ:

Ha a háromszög szögei együttvéve meghaladnak két derékszöget, akkor létezik olyan négyzet is, melynek négy szöge nyolc derékszöget tesz ki.
WILLIAM KINGDON CLIFFORD:

Ez a konstans pozitív görbületû nem-euklideszi sík maximális négyzete. Minden szöge két derékszöggel egyenlõ, tehát
mindegyike egy lapos szög, kerülete egy önmagában zárt egyenes. Kerületének minden pontja egyenlõ távol van a középpontjától, ami teljesen
megfelel a kör abszolút definíciójának. Megfordítva, ugyanebben a síkban
a maximális kör kerülete egy egyenes, mely ugyanolyan, mint a maximális négyzet perimétere, s két, egymásra merõleges átló ennek a kerek négyszögnek az átmérõi. E kör kerülete egyetlen, önmagába zárt egyenes.
Bármely pontjának érintõje a kerület minden pontjára illeszkedik.

BERTRAND RUSSELL:

Ami engem illet, én inkább azt mondanám, hogy egy tökéletesen kerek „négyzetnek” nevezett tárgy nincs, és kész.

WILLIAM KINGDON CLIFFORD: Én viszont éppen azt tartom vigasztalónak,
ha tudom, hogy van egy olyan tér, ahol egy tökéletesen egyenes vonalat
követve, egy bizonyos távolság hátrahagyása után, például egy a földpá-
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lyánál húszezerszer hosszabb távolság után, ismét visszaérkeznénk a kiindulópontunkra.
DR. EUGEN DÜHRING:

Ama grandiózus agyrémek között, amiket Riemann,
ez a kiskaliberû matematikus kiötlött, az önmagába zárt és tökéletesen
egyenes vonal talán a legmulatságosabb. Nem kétséges, hogy ez
Uroburosznak, a saját farkába harapó misztikus kígyónak az inkarnációja,
mely az asztrológusok és az alkimisták szerint a világ szimbóluma. E geometria egyik legkellemetlenebb következménye azt a veszélyt rejti magában, hogy ha az ember egyenes vonalban maga elé köp, akkor azt
kockáztatja, hogy a köpés hátulról saját magára pottyan vissza!

PAUL VALÉRY:

A legkönnyebb fajú lírának, a káromlásnak is megvan a maga
geometriája: minden köpés zárt görbét ír le.

EDMUND HUSSERL:

A geometriában a létezésnek és az igazságnak nincs más
értelme, mint az axiomatikus alapokra való utalás, melyet egy adott rendszer bázisává tettek. És miután ily módon meghatározást nyert egy tér, elmondhatjuk, hogy egy így definiált „térben” létezik négyzet, de nem kerek
négyzet, hogy létezik háromszög, de nem olyan, melynek minden szöge
derékszög.

ARISZTOTELÉSZ:

Háromszög, melynek minden szöge derékszög, négyzet,
melynek minden szöge két derékszöggel egyenlõ lapos szög, miért ne?

GOTTLOB FREGE: Könnyedén definiálhatjuk egy olyan háromszög fogalmát,
melynek mindhárom szöge derékszög. A fogalom extenziója azonban üres.
Így definiáljuk implicit módon az üres halmazt, avagy a nulla számot.
BERTRAND RUSSELL: Ha ilyen tárgyakról beszélünk, egészen bizonyosan
olyan nehézségekkel fogjuk szembe találni magunkat, melyeket csak az én
On Denotation címen publikált elméletem segítségével kerülhetünk el, amit
õfelsége, V. György számára fejtettem ki. Anglia jelenlegi királya tudni
akarta, igaz-e hogy „Sir Walter Scott is the Author of Waverley”. Sikerült
megoldanom a rejtélyt, mely magára vonta érdeklõdését, elmagyarázva
neki, hogy „Scott” csupán a „Waverley szerzõje” halmaz egyetlen elemének
a denotációja, s nem magát a halmazt jelölõ név. Hiszen ha az volna, akkor kénytelenek volnánk elfogadni egy olyan kifejezést, hogy „Scott is” –
Scott van – ami csupán zagyva beszéd, és ezáltal ahhoz a konklúzióhoz jutnánk, hogy „Scott az Scott”. És bizonyára nem ezt akarta megtudni tõlem
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the first gentleman of Europe.11 Nyilvánvalóan az „Anglia jelenlegi királya” is
egy egyelemû halmaz egyetlen elemét jelöli, míg az „Anglia jelenlegi királya kopasz” állítás hamis, a tagadása pedig igaz.
ROBERT GREENE:

De mutasson nekem bárkit, akit kevésbé ábrándít ki a matematikusok érvelése, még ha be is tudjuk bizonyítani, hogy az egész matematika téves alapokon nyugszik, mondom tehát, mutassanak nekem bárkit, akit
kevésbé ábrándít ki az ilyen fajtájú megismerés, mint az a kijelentés, mely
olyan személyek létezését állítja, mint amilyen Felszentelt õfelsége, George
õexcellenciája, Anglia királya, koronájának és dominiumainak pretendense.
BERTRAND RUSSELL:

De ha ezzel szembeállítva, azt a két állítást vesszük,
hogy „Franciaország jelenlegi királya kopasz” és „Franciaország jelenlegi
királya nem kopasz” – akkor ezek távolról sem értelmetlenek, hanem
mindkettõ tisztán és egyszerûen hamis. Ez nyilvánvaló megsértése a kizárt
harmadik elvének. A hegeliánusok, akik szeretik a szintéziseket, ebbõl valószínûleg azt a következtetést fogják levonni, hogy Franciaország jelenlegi királya parókát hord. Ám az én elméletem, On Denoting, sokkal
hatékonyabb eszközt ad a jelenlegi francia monarchia problémáinak megoldására. A megoldás egyszerû: a „Franciaország jelenlegi királya” kifejezés
nem jelöl semmit, vagy ha úgy akarja…
DESCARTES:

Rex ille cogitans.

BERTRAND RUSSELL:

...magát az üres halmazt kifejezésnek nincs vonatkozási tárgya, ez a név nem jelöl semmit, abszolút semmit, vagy ha jobban tetszik, az üres halmazt jelöli. Következésképp egy ilyen név nem fogadható
el egyetlen állítás nyelvtani alanyának sem. Így megszabadulunk a problémától, anélkül, hogy Franciaország jelenlegi királyát parókával koronáznánk meg. Nyilvánvaló, hogy a denotációnak általam kidolgozott elmélete
nagy jelentõséggel bír mind az ismeretelmélet, mind a logika és a matematika terén. Ugyanis közvetlenül megértjük, hogy a „kerek négyzet” a lehetetlenségeknek ugyanahhoz az üres osztályához tartozik, mint a „Franciaország
jelenlegi királya”.

GIAN-CARLO ROTA:

A matematikába szerelmes filozófusaink elvetélt matematikusok módjára viselkednek.

ERIC TEMPLE BELL: Eukleidész úgy definiálta a párhuzamosokat, mint olyan
egy síkban lévõ egyenespárt, melyek sehol sem találkozhatnak. De vajon lé-
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teznek-e a valóságban ilyen párhuzamos egyenesek? Jó kérdés! Tegyük fel,
hogy egy szerzõ félig ló, félig emberi lényként definiálja a kentaurt, majd nekilát, hogy kidolgozza a kentaurpárok deduktív pszichológiáját. Ez némiképp hasonlít a párhuzamosegyenes-pároknak ahhoz az elképzelhetetlen
életéhez, melyet Eukleidész fejtett ki Elemeiben. Valójában a párhuzamosok
létezése ugyanahhoz az ontológiai kategóriához tartozik, mint a kentaurok
létezése: mi teremtettük mind a kettõt! Ugyanilyen könnyen teremthetünk
olyan világokat is, ahol se kentaurok, se párhuzamosok nincsenek!
THÉOPHILE:

Ez a magyarázat kissé homályos. Hiszen azzal, hogy a létezésére akarjuk viszonyítani, még aligha tudjuk eldönteni, hogy egy idea
himérikus-e vagy sem, ugyanis ami lehetséges, az már jelenleg is létezhet
egy másik világban; ily módon leghelyesebbnek tûnik azt mondani, hogy
a lehetséges ideák csupán akkor válnak himérikussá, amikor alaptalanul
kapcsoljuk hozzájuk a valóságos létezés ideáját, amint tették ezt azok,
akik azt hitték, hogy létezik egy kentaurnemzetség. Feltéve, hogy nem hiszünk abban, hogy kertünkben esetleg kentaurokra lelünk, amint azt Nagy
Albertrõl vagy valamelyik másik, tudós hírében álló mágusról mesélik.

GIUSTO BELLAVITIS:

A „négyszögletes kör” himérikus fogalma alászáll a geometriai mitológiából, és bekerül Riemann zárt terébe, mint annak maximális négyzete. A kentaur alászáll a mitológiai állattanból, és bekerül a Tudósok
Köztársaságának állatkertjébe. Pompás!
ARNO SCHMIDT:

Milyen módon lehetne eltársalogni egy csinos és fiatal kentauresszel, akivel a Tudósok Köztársaságának határvidékein elterülõ lankákon
találkozunk? Nehéz ügy. Szerelmeskedni vele még ennél is bonyolultabb.
De nem lehetetlen.

A. POULAIN TISZTELETES: A kérdés egyébiránt aktuális. Élénk vita tárgya is
volt azon a szép tudományos kongresszuson, amelyet a katolikusok nemrégiben szerveztek Párizsban, kétezer-ötszáz résztvevõvel. Az ülés
Mansion úr, a Belga Királyi Akadémia tagja, Gand Egyetemének professzora elnöklete alatt folyt. Õ maga nagy lelkesedéssel tárta elénk nem-euklideszi meggyõzõdéseit. Még tüzesebben érvelt de Broglie abbé úr, az École
Polytechnique volt növendéke, aki azzal a szilárd tudással és csípõs stílussal kelt a régi geometria védelmére, amelynek már megannyi példáját szolgáltatta nekünk. Monsignore d’Hulst, a Párizsi Katolikus Egyetem rektora,
kinek szelleme csodálatosan nyitott minden tudományos probléma elõtt,
nem zárkózott el a küzdelemben való részvétel elõl. Részvétele azzal a
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szellemi kifinomultsággal gazdagította a vitát, amely rögtön érzékeli azokat
a pontokat, ahol helyénvalónak mutatkozik finom disztinkciókkal élni.
MONSIGNORE D ’HULST:

Megismétlem azt, amit a Párizsi Katolikus Egyetemen tartott székfoglaló beszédemben mondottam. Régen a valóságos teret
tekintették az absztrakt geometria alapjának, de manapság a geométerek
függetlenítették magukat az ilyen parlagi feltételektõl. Különbözõ tereket
tételeznek fel, ezekre a fantasztikus hipotézisekre aztán a matematikai
analízist alkalmazzák, és íme, elindulnak egy képzeletbeli világ útjain azzal a céllal, hogy ezekbõl a hipotézisekbõl a logika segítségével végsõ következményeket vonjanak le, olyan következményeket, amelyekkel
szembesítve a szellem teljes tanácstalanságba merül. Azt állítják, hogy életünk és mindennapi terünk tradicionális törvényei nem bírnak az értelem
számára több érvénnyel, mint azok a különös terek, amelyekben a háromszög szögeinek összege eltér két derékszögtõl. Az analízis e kicsapongásának eredménye a matematikai szkepticizmus.
PAUL MANSION ATYA:

Monsignore, ez a vélemény egy félreértésen alapszik.
Igaz az, hogy ha egy matematikusnak feltesszük a kérdést: a három egyaránt ideális és abszolúte szigorú geometria közül melyik valósul meg a
természetben, Eukleidészé, Lobacsevszkijé vagy Riemanné – valószínûleg
azt a választ kapjuk majd, hogy: Fogalmam sincs róla. Ám ebbõl még egyáltalán nem következik a szkepticizmus létjogosultsága. Semmilyen tapasztalat nem jogosít fel arra, hogy az euklideszi geometria mellett döntsünk.
Mindazonáltal a geométerek távolról sem rendítették meg a matematikai
bizonyosság alapjait, hanem ellenkezõleg, a metageometria megalapításával sokkal inkább megszilárdították azokat. Mi több, azzal, hogy azonos
logikai értékûnek ismerték el az euklideszi, a lobacsevszkiji és a riemanni
geometriát, sokkal hathatósabb bizonyítékát szolgáltatták a tér Kant-féle
koncepciójának semmisségére, mint azt Gauss tette – utalok itt Mûveinek
második kötetében található egyik lábjegyzetére.
FÉLIX DAUGE ATYA:

Engedje meg, tudós kollégám, hogy az imént feltett kérdés kapcsán: „A három geometria közül melyik valósul meg a természetben?”, annak a véleménynek adjak kifejezést, hogy az ön által mondottak
nem fejezik ki az igazságot. Nézetem szerint inkább ezt kellene válaszolni: mi az euklideszi térben élünk. Azt állítani, hogy az euklideszi geometria nem valósul meg a természetben, azt jelentené, hogy e geometria által
tanított tételek és a geometriai alakzatoknak e tételeknek megfelelõ tulajdonságai nem igazak; továbbá hogy mindaz, amit e rendszer tökéletes világossággal elénk tár, nem több illúziónál, és hogy az igazság a
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nem-euklideszi geometria oldalán van, mely csupán homályos fogalmakat
szolgáltat, melyeket nem vagyunk képesek környezetünkben alkalmazni.
Ezzel viszont az abszolút szkepticizmusba zuhannánk, azt állítva, mint a
pürrhonisták, hogy semmit sem tudhatunk.
MANSION ATYA: Ön azt mondja, uram, hogy a valóságban semmi nem felel
meg a nem-euklideszi geometriának. Csakhogy az ész vagy a megfigyelés nevében egyetlen olyan ellenvetést sem tehetünk Lobacsevszkij vagy Riemann geometriája ellen, melyet ne tehetnénk meg ugyanúgy az euklideszi geometriával
szemben. E három geometria egymással versengve ugyanazzal a szigorral
épül fel, ugyanazokból az érzéki reprezentációkból és ugyanazokból az
alapfogalmakból kiindulva.
FÉLIX DAUGE ATYA:

Kedves kollégám, mindaz, amit kérdezhetünk, az hogy
a három, analitikusan egyformán lehetséges rendszer közül melyiknek felelnek meg olyan alakzatok, amelyek aktuális valósággal bírnak. Erre a kérdésre azt kellene válaszolni: az euklideszi rendszernek.

N

YIKOLAJ IVANOVICS LOBACSEVSZKIJ: Felvetõdik a kérdés, hogy vajon csillagászati triangulációk segítségével nem volna-e eldönthetõ, hogy a természet az
egyik, avagy pedig a másik geometria szerint épül-e fel? Saját csillagászati
megfigyeléseim arra az eredményre vezettek, hogy a háromszög szögeinek
összege két derékszöggel egyenlõ. Ebbõl két egyformán lehetséges következtetés vonható le: vagy a természet a szokásos euklideszi geometria szerint
épül fel – de ez csupán a véletlennek köszönhetõ, s nem valamiféle belsõ
szükségszerûségnek; vagy pedig a háromszög szögeinek összege a valóságban kisebb két derékszögnél, de ez a hipotézis megfigyeléssel nem ellenõrizhetõ, mivel a mért háromszögek méretei végtelenül kicsinyek a tér óriási
kiterjedéséhez képest. Valóban, igen valószínû, hogy a mért és a valódi érték
közti különbséget a mérõeszköz inherens hibája eltakarja és elrejti.
FÉLIX DAUGE ATYA:

Bárki, aki tanulmányozta az euklideszi geometriát, nagyon világos és pontos képet alkothat magának minden alakzatról, amit
ebben a tudományban tanulmányoznak, és megérti, hogy mindezeket
megvalósítani tökéletesen lehetséges. Tökéletesen világos fogalmat alkothatunk magunknak a Lobacsevszkij-féle síkokról is, a bennük lévõ háromszögekrõl, melyek szögei kisebbek két derékszögnél, és az egymást metszõ
vagy nem metszõ egyeneseikrõl. De az egyenes vonal tulajdonságai összeférhetetlenek azokkal, amelyeket a nem-euklideszi egyeneseknek tulajdonítanak; emezek tehát nem egyenes vonalak. Valami mások.
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MATTHEW RYAN:

The „Non-Euclidians”, like the ancient sophists, seem
unaware that their understandings have become obscured by the promptings of the evil spirits. I defy any member of the American Association for the
Advancement of Science, or any „Non-Euclidean” lunatic in the world to show
a drawing or model of the impossible „imaginary” space.12
FÉLIX DAUGE ATYA:

Amit egyenesnek neveznek, az talán megvalósítható, feltéve, hogy gömbbel helyettesítjük, amit Riemann rendszerében síknak neveznek, és pszeudoszférával, amit Lobacsevszkij rendszerében síknak hívnak.
PAUL MANSION ATYA:

A riemanni egyenes állítólagos meghatározatlanságát illetõ okoskodása, kedves kollégám, pontatlan, mindenfajta vonal esetében és
bármelyik geometriai rendszerben. Két pont meghatároz egy egyenest; egy
körív, bármily kicsiny is legyen az, meghatározza az egész körkerületet mindhárom geometriában. Az, hogy két riemanni egyenes esetében két metszéspont létezik, igen különösnek tûnik, de csak akkor, ha elfeledkezünk e vonal
definíciójáról, és euklideszi egyenesekre gondolunk. Minden út Rómába vezet, feltéve, hogy egy gömb antipódusából indulunk, és mindig ugyanabba az
irányba haladunk. Ugyanez a helyzet a riemanni síkgeometriában is. Ez utóbbi esetben azonban az utak egyenesek, és nem egy gömbfelszín fõkörei.

BERTRAND RUSSELL:

The straight lines of the one space cannot be put into

the other.13
HENRI POINCARÉ:

Miért ne, kedves Russell úr? Ellenkezõleg! Az egyenes
ugyanaz a nem-euklideszi geometriában, mint az euklideszi geometriában.
Nincs az euklideszi egyenesnek egyetlen olyan tulajdonsága sem, amely ne
illene a nem-euklideszi egyenesre is, és vice versa.
FÉLIX DAUGE ATYA:

Csupán egy hamis terminológia következtében jöhet létre az a hiedelem, hogy egyeneseket tartalmazó síkokról van szó. Ugyanis
olyan dolgok neveit zavarják össze, melyek jóllehet különbözõek, mégis
van néhány közös tulajdonságuk. Valójában azonban pszeudoszférikus felületekrõl és azok geodétikus vonalairól van szó.

FELIX KLEIN: Hogyan? Ön azt akarja mondani, hogy a nem-euklideszi sík
nem sík?
FÉLIX DAUGE ATYA:

Igen, és ezt csak Beltrami úr munkái következtében tanultuk meg. Beltrami úr kitûnõen megmutatatta, hogy miért lehetséges ez
a zûrzavar.
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GOTTLOB FREGE: Egyetlen más tudomány sem tudja megvalósítani azt a transzparenciát, amire csak a matematika képes. De egyetlen más tudomány se
tud úgy belegabalyodni a zavarosság sûrû homályába, mint a matematika.
FÉLIX DAUGE ATYA:

Ez olyannyira igaz, hogy e nagyhírû geométer szép felfedezése elõtt Lobacsevszkij geometriája az imaginárius geometria nevet viselte, míg ma már tudjuk, hogy Beltrami pszeudoszférájának esetében az
euklideszi geometria valóságos alakzatairól van szó. De ön azt mondja,
kedves Mansion kollégám, hogy nem ez a módja annak, ahogy a dolgokat
érteni kell. De akkor arra kérem, mondja meg nekem, miként kell érteni
azokat a terminusokat, amelyeket azok, akik Eukleidész pártján vannak,
egyenes és sík alatt értenek.
PAUL MANSION ATYA:

Íme válaszom az ön kérdésére: a nem-euklideszi sík és
a gömbfelület vagy az euklideszi pszeudoszféra közt ön által jelzett zavar,
kedves Dauge úr, én szellemdús ellenlábasom, nem létezik. Ezek különbözõ dolgok. Különbözõek a tulajdonságaik is, és ez már elegendõ ahhoz,
hogy egybõl megdöntse egész érvelését. A nem-euklideszi síknak nincs
szinguláris vonala, mint a pszeudoszférának, továbbá nincs egyetlen középpontja sem, mint a gömbnek. Tehát nem azonos sem ezzel, sem amazzal.

FÉLIX DAUGE ATYA:

Azt hiszem, hogy ha egy reális geometriára törekednénk
és nem egy ideálisra, akkor kénytelenek lennénk elsõdleges, irreducibilis
fogalomként az egyenes vonal fogalmát elfogadni, úgy ahogy azt Eukleidész tette.

ANTONIO ALIOTTA:

Hacsak nem valami önkényes konvenció – akkor, az önkényes megegyezéstõl eltekintve, semmi nem azonosíthatja az egyenest
Beltrami pszeudoszférájának görbe geodézikus vonalával.
FÉLIX DAUGE ATYA:

A pszeudoszferikus felületnek kézzel tapintható horpadása van. Ezzel szemben a sík lapos, homaloid!
PAUL MANSION ATYA:

A pszeudoszferikus felület egy háromdimenziós térbe
van beágyazva, és a harmadik dimenzióra vonatkoztatva felülete be van
horpadva. Ezzel szemben lobacsevszkiji síkja független minden harmadik
térdimenziótól, tehát a görbület bármiféle fogalmától, azaz merev és
ugyanolyan lapos, mint az euklideszi sík.
LOUIS JOSEPH AUGUSTE DE COMMINES MARSILLY GENERÁLIS: Egy idõben Beltrami
úr munkája nagy hírnévnek örvendett. Hoüel úr sietett is azt azonnal le-
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A New York-i Grand Hotel Waldorff–Astoria szalonjaiban geométerek, metafizikusok, teológusok
és metamatematikusok, a Sceptical Society tagjainak egy csoportja vizsgálja a Pszeudoszféra negatív ontológiáját,
melyet Eugenio Beltrami professzor a Bolognai Egyetemrõl mutatott be, a Nagy Világkiállítás alkalmából.

fordítani, és a Belga Királyi Akadémia Közlönyében, XXXVI. kötet 187. o.,
azt igyekezett kimutatni, hogy elméletei összhangban vannak az általa
hangoztatott elvekkel. Ám a Beltrami által közzétett eredmények – amint
azt a Beltrami úr cáfolata címen az Association Française pour
l’Avancement des Sciences 1888 áprilisában, Oran városában tartott ülésén elhangzott elõadásomban jeleztem – teljesen hibásak: egy jól meghatározható circulus vitiosus rejtõzködik bennük.
PAUL MANSION ATYA:

Ha 1868-ban ismertük volna Lobacsevszkij és Bolyai
munkáit, a nem-euklideszi geometriának egy euklideszi pszeudoszferikus
felületen véghezvitt bizonyításai teljesen fölöslegesek lettek volna, mint
ahogy ma is fölöslegesek.
DE COMMINES DE MARSILLY GENERÁLIS:

Elsõ ideáink mind tapasztalati tényekbõl származnak. A nem-euklidesziek imaginárius geometriái puszta észgyakorlatok, a tényekkel való minden kapcsolat nélkül. Erre vonatkozólag
hivatkozhatok a geométerek ítéletére.

FROLOV GENERÁLIS:

Azt hitték, hogy egy csodálatos tant fedeztek fel, mely
hivatott volna arra, hogy megváltoztassa a matematika arculatát, és hogy
bõséges fényt ontson reá. A hivatásos matematikusok láthatólag semmit
sem tettek azért, hogy megvédjék Eukleidész és Arkhimédész geometriáját
ennek a felforgató tannak az inváziójától. Csupán csak utalhatunk itt, de
Commines de Marsilly generális Tanulmányaira, melyekben megcáfolja a
nem-euklidesziek érveit, akik különben semmit sem tudtak válaszolni
ezekre az ellenvetésekre.

HANS FREUDENTHAL: Valójában a modern geométerek felfogása radikálisan más, mint az ókori geométereké volt. A modernek az alapfogalmak értelmezésénél – mint amilyen a pont, az egyenes, pontok és egyenesek
incidenciája – visszautasítják, hogy szemléletileg vagy bármilyen más közönséges ismeretforrás által adottnak tekintsék õket. Eukleidésszel ellentétben az alapfogalmak nélkülöznek minden definíciót, amelyekre
egyébként semmi szükség nincsen. Ezek olyan nevek, amelyek nem eleve
létezõ tárgyakat neveznek meg. A kérdés, hogy vajon ilyen tárgyak léteznek-e vagy sem, fel sem vetõdik. És arra a kérdésre, hogy alapjában véve
mit jelentenek ezek az alapfogalmak, azt a teljesen formális, a valóságra
nem hivatkozó választ adják, hogy az alapfogalmak mibenlétét teljes egészében azok a primitív állítások határozzák meg, amelyekben elõfordulnak.
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HOENEN ATYA, SJ:

Cum elucubrationibus clarissimi H. Freudenthal, professori
matheseos in universitate ultrajectensis in Neerlandia, consentire non possum.14
Éppen ellenkezõleg, azt gondolom, hogy az euklideszi struktúra a kiterjedés tekintetében jóval alapvetõbb quam ullam non-Euclidiam15 – mi több,
hogy ez egyben a kizárólagos alapstruktúrája is extensionis ut talis16.
JEAN DE BASSOLS, DOCTOR SUBTILIS:

Mikor Isten megteremtette mûvét, semmilyen szükségszerû törvénynek nem vetette magát alá, csupán simpliciter
cselekedett és szabadon, saját akaratának engedelmeskedve. És ezért, amirõl úgy döntött, hogy megcselekszi, egyben a szükségszerûség jellegével is
rendelkezik. Dico igitur primo, Isten alkothat más világot is, mint ezt, eiusdem rationis vagy alterum rationis. Ex hoc statim sequit quod possit facere
plures mundos et infinitos17, megsokszorozhatja azokat in individua infinita et
sic facere infinitos caelos, et soles, et lunas, et mercurios, eiusdem rationis18 megalkotva. Ami az alteri rationes19 megszerkesztett világokat illeti, ugyanannyira érvényes, hogy Isten végtelen sokfélét képes ezekbõl teremteni, et ex
ipsis constituere különféle világokat és alteribus rationibus struktúrákat. Hiszen ha egyetlen világ vagy univerzum számára non sufficiat una species, akkor nem látom, miért kellene a különbözõ fajtájú végtelennyi világot
visszautasítani propter contradictionem. Secundo, principaliter dico, Isten
ugyanígy tökéletesebbé is teheti ezt a világot.
HANS FREUDENTHAL:

Consentimus tamen cum clarissimo Hoenen, dum castigat
recentissimos censentes de realitate et veritate primarum notionum atque propsitionum proprie non disputandum esse20. De magunkat csapjuk be, ha tagadni
akarjuk theorias geometricas usque ad maxime pathologicas abstractione phantasmatis creari21. Hiszen vannak törvények, nevezetesen a logikai koherencia törvényei, quae ardorem temperant geometrae22, hogy ad libidinem
tetszõleges új geometriát találjunk fel. És ezeket a törvénybe foglalt elveket nem lehet büntetlenül megszegni. Contra gustum geometricum geometria non creatur23.
ALBERT GLEIZES:

Elég, ha egy kép jól van megfestve, hogy megbizonyosodjunk igazságértékérõl. Nem lehet mûvészetet a mûvészeti ízlés ellenében
csinálni.

WILLIAM KINGDON CLIFFORD: Eukleidész Elemei! Minden idõk óta a tökéletes igazság megingathatatlan hegyormai! Mögötte – a változatlan örökkévalóság. Elõtte – a történelem nélküli jövõ! De Eukleidész sem kerülhette
el Ptolemaiosz sorsát. Ami Kopernikusz volt Ptolemaiosz számára, az volt
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Lobacsevszkij Eukleidész számára. Mindketten vezéralakjai voltak egy
olyan forradalomnak, amely jóval meghaladta a tudomány szûk kereteit.
Megdõlt az õsi ideája a világnak, mint makrokozmosznak, mint az emberi megismerés tárgyának.
NYIKOLAJ GAVRILOVICS CSERNISEVSZKIJ: Jegyezed meg jól, kedves barátom,
hogy egy olyan háromszög, amelyben a szögek összege két derékszögtõl
különbözõ, nem egyéb, mint üres szavak önkényes egymás mellé való rakosgatása. Gauss, Helmholtz & Cie, továbbá úgy tûnik, egy bizonyos Lobacsevszkij elszabadult hallucinációi ezek. Egy szégyen!
MARX–ENGELS–LENIN INTÉZET, MOSZKVA :

A nagy orosz matematikus,
Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij, a nem-euklideszi geometria megalkotója döntõ módon járult hozzá a tér és idõ anyagtól való függését állító tudományos felfogás kimunkálásához. A tér idealista felfogását
Lobacsevszkij materialista eszméi megrendítették. Valamivel késõbb B.
Riemann szintén kidolgozott egy nem-euklideszi geometriát.

VLAGYIMIR ILJICS LENIN: Csernisevszkij az egyetlen orosz gondolkodó, akit
valódi szellemi nagyság jellemez. Egyedül neki sikerült fölemelkednie a filozófiai materializmus önmagában zárt rendszerének szintjére, és megdöntenie az újkantiánusok, a pozitivisták, a machisták és a többi zavaros
fejûek siralmas zagyvaságait. Természetesen sohasem sikerült elérkeznie
Marx és Engels dialektikus materializmusának csúcsaira.
GRIGORIJ FJODOROVICS RIBKIN:

De Lobacsevszkij világfelfogásának alapjainál
a materializmus áll. És ezzel Lobacsevszkij tökéletesen beleillik az orosz
tudománynak abba a folyamába, amelyet Lomonoszov indított útnak.
Materialistaként Lobacsevszkij a kanti idealizmus engesztelhetetlen ellenfele volt, és a kanti apriorizmus elleni harca volt az egyik legerõteljesebb
mozgatórugója a nem-euklideszi geometria felfedezésének. Lobacsevszkij
világfelfogásának kidolgozása – íme a szovjet matematikatörténészek
egyik legfontosabb feladata.
NYIKOLAJ GAVRILOVICS CSERNISEVSZKIJ:

Gauss – egy óriás, ehhez kétség nem
fér, a többiek, ezek a Helmholtzok, Beltramik, Riemannok és követõik –
mind törpék, és kivétel nélkül mindegyik tudatlan, a tudatlanság profijai
ezek, akik még maguk sem képesek megérteni azt, amit mondanak, sem
azt, amirõl beszélnek.
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BERTRAND RUSSELL:

A matematika nem az a tudomány-e, ahol az ember sohasem tudja, mirõl beszél, sem azt, hogy amit mond, igaz-e?
ÉMILE BOREL:

A matematika az egyetlen tudomány, amelyben mindig pontosan tudjuk, hogy mirõl beszélünk, és mindig bizonyosak vagyunk benne, hogy amit mondunk, az igaz. Ha egyszer definiáltuk az egyenes szót,
onnantól kezdve pontosan tudni fogjuk, hogy mirõl beszélünk, és biztosak
leszünk ennek vagy annak a tételnek az igazságában: a háromszög szögeinek összege mindig két derékszöggel egyenlõ, vagy mindig több két derékszögnél, vagy mindig kevesebb két derékszögnél; noha ezek a teorémák
ellentmondani látszanak egymásnak, mindegyikük igaz egy adott geometriában, Eukleidészében, Riemannéban, Lobacsevszkijében.

FJODOR MIHAILOVICS DOSZTOJEVSZKIJ:

Nehéz hinni a matematikai bizonyításokban. Higgy, ha akarsz, de a szíveddel. A tudomány csupán teória.
NYIKOLAJ GAVRILOVICS CSERNISEVSZKIJ: A nem-euklidesziek ostoba handabandá-

zása által okozott kár elenyészõen csekély, lehetne mondani. Igen, bizonyára
elenyészõ a pestishez vagy a kolerához viszonyítva. Ostoba hencegésüket egy
titkos szándék vezérli, melynek céljai világosak: alávetni a matematikát Kant
idealista filozófiájának, Petrus Lombardus és Clairvaux-i Bernát középkori
obskurantizusának, támaszt nyújtani az isteni gondviselés evilági befolyásába vetett beletörõdésnek, cserébe a túlvilági boldogságért.
F. M. DOSZTOJEVSZKIJ:

A racionális szükségszerûség törvénye mindenekelõtt
a személy megsemmisítését jelenti, kedves Nyikolaj Gavrilovics. A kereszténység ezzel szemben inkább a személyes szabadságot hirdeti. Erre nem
valamely matematikai törvény kényszeríti. Nem lehet Isten szeretetét az
emberiség szeretetével helyettesíteni.
NYIKOLAJ GAVRILOVICS CSERNISEVSZKIJ:

És ami az én nézõpontomat illeti, tudni akarja, mi az, kedves barátom? Nos, ez azonos azzal, amit Diderot és
Ludwig Feuerbach, Lalande és Laplace hirdet, azonos a materialista filozófiáéval és a tudományéval, azonos legfõként a tudományéval, hisz egyedül
a tudomány képes felnyitni az ész szemét, egyedül a tudomány képes felvértezni az embert olyan eszközökkel, melyek lehetõvé teszik számára egy
békés és becsületes, minden kizsákmányolástól és nyomortól mentes élet
megvalósítását – mindenütt, de legfõképpen Oroszországban.

GRIGORIJ FJODOROVICS RIBKIN:

Az orosz nép felvilágosítási folyamatában Lobacsevszkij halhatatlan neve kitüntetett helyet foglal el. E nagy tudós ve-
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tette meg elõször a világon egy, az Eukleidész skolasztikus geometriájával
ellentétes, logikailag kifogástalan rendszer alapjait. Nem kétséges, hogy
ennek a felfedezésnek a prioritása a zseniális orosz matematikust, Nyikolaj
Ivanovics Lobacsevszkijt illeti meg.
DR. THEODOR VAHLEN PROFESSZOR, A POROSZ AKADÉMIA ELNÖKE: Lobacsevszkij
nem-euklideszi geometriáját aprólékos lelkiismeretességgel mutattam be
Abstrakte Geometrie címen megjelent könyvemben. Könyvem nemtelen támadás tárgyává vált, amelyet a zsidó Max Dehn szervezett. Dehn, David
Hilbert hû tanítványa, az – egyébként nemrégiben zsidó pénzen alapított
– Frankfurti Egyetem akkori professzora volt. A Deutche Mathematik sorozatban megjelenõ újabb kiadását könyvemnek a relativitás elmélettel
szemben vívott harc szükségessége kényszerítette ki, amellyel a nem-euklideszi geometriát gyakran, noha teljesen jogtalanul, összekapcsolják. Ezt
az összekapcsolást az Einsteiniáda egyik legszerencsétlenebb hatásának
tartom, mely egy zsidó-bolsevik, tehát tisztán politikai lázadás a tudományos gondolkodás birodalmának a területén. Ellentétben a relativitás elméletével, a nem-euklideszi geometria elengedhetetlen szigorral felépített
matematikai tudomány. Ez a geometria, ugyanúgy ahogy a geometria tudománya a maga egészében, kizárólagosan az árja faj alkotása, egy olyan
fajé, amelyik, mint semmilyen más faj, rendelkezik azzal a képességgel,
hogy a legkomplexebb térbeli összefüggéseket is szemléletesen fogja fel;
mert ez egy olyan faj, amelynek megvan a kellõ ereje ahhoz, hogy véget
vessen a dialektika fölötte kártékony ravaszkodásainak a szemléletre alapozott gondolkodásból. Az Abstrakte Geometrie könyvem volt a kezdeményezõje a döntõ fordulatnak fajunk e természetes és konkrét
gondolkodásmódja felé. A relativitáselmélet a beteges zsidó szellem genetikai szörnyszülötte. A nem-euklideszi geometria megalapítói, a magyar
Bolyai, az orosz Lobacsevszkij, a német Gauss mind árják voltak.
GRIGORIJ FJODOROVICS RIBKIN:

A nem-euklideszi geometria eszméje felötlött
egy magyar matematikusban, Bolyai Jánosban is. De Bolyai csak három évvel Lobacsevszkij után publikálta munkáját, másrészt meg az új geometriának csupán a legelemibb alaptéziseit dolgozta ki. Felix Klein és néhány
más burzsoá matematikatörténész a nem-euklideszi geometria felfedezését Gaussnak tulajdonítja. De Gauss nemcsak hogy soha nem publikált
egyetlen sort sem e tárggyal kapcsolatban, hanem ráadásul ez a Princeps
mathematicorum, ez a filiszter Gauss, a nem-euklideszi geometria felfedezésében egyenesen negatív szerepet játszott. A zseniális orosz matematikus,
Lobacsevszkij eszméi ezzel szemben haladó szerepet játszottak a matematika fejlõdésében. Gauss félt a boöciaiak kiáltozásaitól. Lobacsevszkijt más
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fából faragták. Õ bátor harcot vívott az új eszmékért. Nagy volt a matematikában, és a mindennapi életben is mindig magaslaton állott, segítségére volt mindig az õt körülvevõ embereknek. A nagy francia matematikus
és kicsiny machista filozófus, Henri Poincaré – amint õt a nagy Lenin halhatatlan könyvében, a Materializmus és empíriokriticizmusban nevezte – Lobacsevszkij felfedezését puszta logikai gyakorlatnak, egyszerû szellemi
játéknak tekintette.
ANDRÉ MAUROIS:

Egy szellemes személy állítása szerint Poincaré mindent
tudott, de semmit sem értett.

LENIN:

Poincaré munkássága azt bizonyítja, hogy vannak emberek, akik
csak ostobaságokat képesek produkálni, és csak képtelenségeket képesek
kigondolni!
ÉLIE DE CYON:

A Szentpétervári Sebészeti Akadémián és a Természettudományi Karon betöltött professzori minõségemben, 1873-ban egy akadémiai elõadáson már jeleztem azokat a veszélyeket, melyek a nem-euklideszi
geometria részérõl fenyegetnek. Azóta számos publikációban folytattam
harcomat az ember majomtól való származását állító elmélet és a nemeuklideszi geometria ellen. Elõre láttam, hogy milyen ellenállhatatlan erõt
kölcsönöznek ezek a destruktív eszméknek és a születõben lévõ anarchia
kibontakozásának. Miután legnagyobb fájdalmamra végig kellett néznem
legvészjóslóbb balsejtelmeim tragikus megvalósulását az 1905-ben Oroszországban bekövetkezett borzalmas, elszabadult forradalmi zavargások
idején, úgy gondolom, kötelességem levonni e a tapasztalatok filozófiai tanulságait.

LEV BORISZOVICS STAJNIN:

Oroszország talán legnyomorúságosabb gettójából, a Taskenti gettóból kikerülve, Elias Tzion igen hamar feltûnést keltett
a füllabirintusok funkcióival kapcsolatos alapvetõ fiziológiai felfedezéseivel. Huszonnyolc éves volt, amikor Oroszország egyik legelõkelõbb egyetemén, a Szentpétervári Császári Katonai Orvosi Akadémián kapott
professzori titulust, ahol is, ünnepélyes keretek között, maga a honvédelmi miniszter személyesen mutatta be. Nem csupán a legfiatalabb, de a legelsõ zsidó egyetemi professzor is volt Oroszországban. Ezt követõen az
Institut de France levelezõ tagjává vált, tagja lett számos más külföldi akadémiának, éppúgy mint az elsõ szocialista Internacionálénak is. Majd nevet és vallást változtatott, a pravoszláv egyház militáns tagja lett, és lehet,
hogy nem volt katolikusabb a pápánál, de bizonyosan ortodoxabb a
moszkvai pátriárkánál. Rendkívül erõs hajlama volt a kétértelmûségek
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iránt, imádta a titokzatosságot, szeretett misztériumba burkolózni. Franciaország szerelmeseként, saját szakállára, éppoly rejtelmes, mint naiv
mesterkedéseket folytatott egy francia–orosz titkos megegyezés létrehozása ügyében. Gyakori párizsi tartózkodásai alatt a francia kémelhárítás
mindenhová követte, egy lépésnyire sem tágított mellõle. A francia rendõrség mélyen meg volt gyõzõdve róla, hogy az egyik legveszélyesebb anarchista felbujtó került látcsöve mezejébe. A francia titkos ügynökök róla
szóló szigorúan bizalmas jelentései semmivel sem voltak kevésbé ostobák
a mi ügynökeink bizalmas jelentéseinél, és felteszem, az amerikai ügynököknek a szovjet tudósokról, mûvészekrõl és értelmiségiekrõl szóló feljegyzéseinél is. Élie de Cyon professzornak a nem-euklideszi geometria
elleni keresztes háborúja bizonyára elkerülte a kor francia titkosszolgálati
szerveinek figyelmét.
HUGO DINGLER: Kétségbe vonják az õsidõk óta fennálló tudományos törvényeket, a tudomány alapjai meginogtak, és mára már odáig jutottunk,
hogy semmi sem igazán biztos, minden megtörténhet, minden lehetséges,
minden szabad, nincs semmilyen fundamentum, semmilyen vezérfonal,
semmi, de semmi, ami biztos és szilárd lenne. Egyszóval: íme a káosz, a
tohu-va-bohu, a teljes összeomlás. Ennek a vereségnek a közvetlen kiváltó
oka a nem-euklideszi geometria volt. Ez hallatlan esemény számba ment.
Ami az antik gondolkodás összeomlása után még ép maradt, az most egy
csapásra semmivé foszlott. Ahol egy racionalista koncepción belül az antikvitás óta harmónia és tökély uralkodott – és ez, minden értékítéletet félretéve, csupán egy tény megállapítása –, ott ma a teljes rendetlenség
uralkodik. Egység helyett – káosz. Egyedül csak az remélheti, hogy szilárd
talajra lelhet az özönvíz közepén, akinek megvan a bátorsága, hogy szembenézzen a dolgokkal: vissza kell állítani a filozófia elsõbbségét!
WILLIAM FISCHER: Nem annyira a nem-euklideszi geometria kiagyalása az,
ami elképesztõ számunkra – az elefántcsonttorony lakói mindig is épp elég
badarságot kotyvasztottak ki –, hanem inkább az az elismerés, amelyben
ez a geometria részesül a hivatalos tudomány birodalmában. Azt kell mondanom, hogy ez korunk szellemét és pedig rossz szellemét, fejezi ki: a matematikusok emancipációját a filozófiától, a matematikusoknak azt a
szándékát, hogy õk maguk játsszák a filozófust, és last but not least, a demokratikus egyenlõségnek az undorító, forradalmi tébolyát, azaz az értelmes és az értelmetlen jogegyenlõségét. Megengedhetõ-e két tiszta
geometriai rendszert elfogadni, amelyek ellentmondanak egymásnak?
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VISSARION BIELINSKI: A tagadás az én istenem, mint ahogy egykoron volt a
valóság. Hõseim az elavult lerombolói.
ANTONIO ALIOTTA:

A nem-euklideszi geometria reakciós, a szó etimológiai
értelmében: idealista reakció a tudomány ellen!

GIOVANNI VAILATI:

Az ókori geometriát egy arisztokratikus vagy autokratikus államhoz hasonlíthatjuk, melyet egyetlen teljhatalmú uralkodó kormányoz, azaz egy arkhé, egyetlen princípium – a szó axiomatikus és
politikai értelmében: solo uno principe. Az új geometria egy demokratikus
forradalom eredménye – ennek fontossága a konstrukciók sokféleségében
és abban a szabadságban rejlik, amelyik az alapelvek megválasztásában
nyilvánul meg.
RAUL BARON:

Demokratikus? A nem-euklideszi geometria? El vagyok bûvölve annak a hierarchiának láttán, melyet az egymásra féltékeny, zsarnoki és áldemokratikus vén axiómákra rákényszerít!
FELIX KLEIN:

Gleiche bürgerliche Rechte – ez a politikai jelszó, nagyon divatos
volt Gauss idejében; akkor ez egy alkotmányos rezsim felállításával és különösen Németország izraelita polgárainak emancipációjával – aminek Gauss feltétlen híve volt – volt kapcsolatos. Gauss ezt a politikai jelszót
alkalmazta az imaginárius számok világára vonatkozólag, de ez érvényes a
geometriára is. Euklideszi vagy nem-euklideszi geometria, mit számít?
Mind a kettõ egyenlõ polgárjogokkal rendelkezik!
HENRI POINCARÉ:

Kiváló, kedves Klein úr, kiváló: gleichberechtigt! Ez az! Ez a

helyes szó!
TZETZES:

Arisztotelész A lélekrõl címû könyvéhez írt kommentárjában
Ioannes Philoponus azt meséli, hogy Platón megtiltotta a belépést az Akadémiába azok számára, akik nem járatosak a geometriában. Ennek a tilalomnak az igazi értelme, hogy az igazságtalant ott nem tûrték meg. Mert
a geometria egyenlõség és igazságosság.
ARISZTOTELÉSZ:

Tévednek azok, akik azt állítják, hogy a matematikai tudományok nem vonatkoznak a jóra.
GEORG SIMON OHM:

A geometria, csak a geometria képes az emberekbe vésni a függetlenség szellemét, csak a geometria védheti meg õket a szellemi
despotizmus elõítéleteitõl.
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AUGUSTUS DE MORGAN: Az euklidesziek – a geometria royalistái; Eukleidész
– a megingathatatlan geometriai monarcheia, az egyetlen és kizárólagos
arkhé abszolút uralmának megalapítója.

A

RISZTOTELÉSZ: A lét nem hagyja magát rosszul kormányozni. Hiszen
mint Homérosz mondja: Nem jó, ha a sokaság uralkodik. Csak egy parancsnok legyen! Egyetlen vezér, egyetlen vezérelv.
ÉTIENNE DE LA BOÉTIE:

Én ellene vagyok az egynek! Véget kell vetni az önkéntes szolgaságnak, íme, ez a feladat!

JEAN LE ROND D ’ALAMBERT:

A geometria talán az egyetlen eszköz, hogy Európa bizonyos tájain apránként lerázzuk az elnyomás és a tudatlanság igáját, amely alatt a népek nyögnek. Hadd szülessenek geométerek e népek
között! A geometria elsajátítása azonnal elvezet majd az igazi filozófiához, amely az általa árasztott gyors és általános fény jóvoltából hamarosan hatalmasabb lesz a babona minden erõfeszítésénél.
LAUTRÉMONT GRÓFJA: Ó, szigorú matematika, nem felejtettelek el azóta,
hogy a méznél édesebb tudós tanításaid frissítõ áramlatként beszüremlettek szívembe. Már a bölcsõtõl ösztönösen arra törekedtem, hogy igyak forrásodból, mely õsibb a Napnál. Ez idõtõl fogva láttam, mint foglalnak
helyet lakonikus elméleteid és geometrikus vonalaid a Mindenható boszszúálló jobbján, míg az emberiség fintorogva arról álmodik, hogy rendezze számadását a végsõ ítélettel. Ez idõtõl fogva több emberi generációt
láttam, amint tekintetét az égre emeli reggel, és amint meghal este, lehajtott fejjel, mint az elhervadt virágok. De te mindig ugyanaz maradsz. Te
adtad nekem a logikát, annak szillogizmusaival, de amelynek bonyolult labirintusa csak annál érthetõbb, s érzem, amint értelmem vakmerõ ereje ezáltal kétszeresére nõ. E rettentõ szövetséges segítségével fedeztem fel az
emberiségben lakozó sötét és undorító gonoszságot, mely mérges miazmák közepén poshad, mialatt köldökét csodálja. Az elsõ, amit bensõjük sötétjében felfedezek, az a végzetes bûn, a rossz, mely a jó fölött áll. Ezzel a
mérgezett lélekkel, melyet nekem adtál, magát a Teremtõt is ledöntöm az
emberi gyávaság által emelt piedesztáljáról! Arra használom, hogy félrevezessem halálos ellenségem, az ember rosszindulatú cselszövését, és éles
tõrt szúrjak húsába, mely örökre benne marad testében. Hisz a geometria
olyan seb, amelybõl nem fog kigyógyulni. Köszönöm neked a különös képességeket, amelyekkel szellememet gyarapítottad. Nélküled az emberrel
szembeni harcomban talán már elbuktam volna.
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BERTRAND RUSSELL:

Igen, annak idején sok örömet leltem a matematikában,
többet, mint bármely más tudományban. Elgondolkodtam azon, hogy milyen alkalmazásai lehetnek a fizikai jelenségek tanulmányozásában, és reméltem, hogy egy szép napon rendelkezésünkre áll majd egy ugyanolyan
precíz matematikája az emberi viselkedésnek, mint a gépeké. Igen, ebben
bíztam, hisz mindig is szerettem a bizonyításokat. Szóval Why I took for
Philosophy? Miért választottam a filozófiát? A bizonyítások, amelyeket
professzoraim Cambridge egyetemén fejtettek ki nekem, inkább undort,
mint vonzalmat keltettek bennem, és arról gyõztek meg, hogy a matematika a maga egészében, nem több mint fortélyos trükkök és leleményes eljárások gyûjteménye, mint amilyeneket a sakkjátékban használnak. Így
hát eladtam az összes matekkönyvemet és belemerültem a filozófiába.
GEORGE BERKELEY:

Egyetlen kiváló szellemû ember sem volt soha nagy ma-

tematikus.
PLATÓN:

Azt kérdezted a minap kedves Dionüszoszom: „Ahhoz, hogy jól
gyakoroljam az ország kormányzását, jó mûveltséggel kellene rendelkeznem, ugye? De te mit javasolsz nekem?” És láthatóan megerõltetted magad, hogy mosolyogj, kényszeredett mûmosolyt erõltettél az arcodra.
„Geometriát kellene tanulnom, nem igaz?” – mondtad. „Vagy te talán másként vélekedsz?” Én azonban semmit se válaszoltam. Hallgattam. Hallgatásba burkoltam azt, amit válaszolni szerettem volna neked. A kis gömb
egyébként nem olyan, amilyennek lennie kellett volna. Arkhedémosz majd
elmagyarázza neked, amint visszatér Szicíliából, ahol elõadásokat hallgat.

HENRI BERGSON: Szellemünk összes mûveletei a geometria felé, mint végpontjuk felé törekszenek, ahol elnyerik tökéletes kibontakozásukat.
B. LE BOVIER DE FONTENELLE:

Egy morálról, politikáról, kritikáról, sõt talán
ékesszólásról írott könyv szebb lesz, ha egy geométer keze közül kerül ki.
CITOYEN LOUIS SÉBASTIEN MERCIER:

Geometria! A héberek oszlopa: egyik oldala világos, a másik teljesen sötét. Vezet és eltéveszt. Elvezet néhány igazsághoz és az embert az õrület csúcsaira hajtja.
BOLYAI FARKAS:

A geometria Jákob lajtorjája, mely a szellemet a fenséges égi
régiókba vezeti, ahonnan lángcsóvák viszik az összes galaxis felé, a fehéren izzó napokon túlra.
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BLAISE PASCAL: A geometriát, hogy nyíltan beszéljek önnel, uram, a legszebb
mesterségnek tartom a világon. De végsõ fokon nem egyéb egy mesterségnél.
GOTTHOLD EISENSTEIN:

A matematika számomra csupán egy ópium volt,
mely vigaszul szolgált nekem az élet nyomorúságai közepette.
FERDINAND GALIANI ABBÉ:

Geometriát tanulni annyi, mint hozzászokni az

unalomhoz.
LOUIS SÉBASTIEN MERCIER:

A geometria több különcöt produkált, mint bölcs
és hasznos embert. A felsõ és a transzcendens geometria a legfelsõbbrendûbb az értelmetlen, gõgõs és semmirekellõ tudományok között. Végül
is õ vette rá az emberi észt ennek az arcátlan kopernikuszi rendszernek az
elfogadására, mely arra kötelezi majd századunkat, hogy az elmúlt és az
eljövendõ századok színe elõtt nyilvánosan bocsánatot kérjen.

BOLYAI JÁNOS: A tér abszolút tudományának megteremtésével szertefoszlott az a teljes napfogyatkozás, mely idáig az igazság után szomjazó lelkek
felett oly szerencsétlenül uralkodott, a tudomány iránti kedvet lelohasztotta, és annyi ember idejét elrabolta. És énbennem él az a meggyõzõdés,
hogy e tárgy tisztázásával a tudomány igazi gyarapításának, az ész mûvelésének és így az emberi sors lendítésének egyik legfontosabb és legfényesebb
lépése megtörtént. És a közüdvért nem csak egy, hanem bármennyi egymás
utáni életet is hõ szívvel adnék.
HABSBURG JÁNOS FÕHERCEG: Feddhetetlen erkölcsû magatartására és kivételes tehetségére való tekintettel elrendelem bolyai Bolyai János kadét elõléptetését a császári és királyi hadmérnöki fõhadnagy rendfokozatára, és a
porte d’épée jogát adományozom neki.
GUSTAV ADOLF GREISINGER PROFESSZOR: õcsászári fensége felsõbb rendeletére
áttanulmányoztam Bolyainak, Hadmérnöki Akadémiánk volt növendékének munkáját, de alázatosan meg kell állapítanom, hogy annak semmilyen
esetben sem tulajdoníthatom azt a jelentõséget, melyre szerzõje érdemesnek tartja. Bátorkodom kifejezni abbéli meggyõzõdésemet is, hogy Gaussnak, a világhírû matematikusnak, különben csupán általánosságokban
mozgó ítéletét, nagyobbrészt a nagy matematikust a szerzõ atyjához fûzõ
barátság körülménye magyarázhat. A nevezett tanulmány egészében véve
kényes metafizikai disztinkciókkal foglalkozik, és alkalmas arra, hogy
szerzõjét valamiféle matematikai utópiák egzaltált rajongójának a gyanújába keverje.
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HERMANN LOTZE: A nem-euklideszi geometriák a Fourier utopisztikus álmait idézik, aki azt hitte, hogy a társadalmi haladás elvezet az emberi teremtmény nemesedéséhez. Milyen szép lesz az élet társadalmi
utópiáikban! Megszelídített bálnák hátán, a negyedik dimenzióban hullámzó cukros tengervizeken sétahajókázunk majd ide-oda.
ALFRED FOUILLÉE:

Lobacsevszkij a matematika Morus Tamása, geometriai
utópiák álmodozója.

BOLYAI JÁNOS: Csak azon néhány egyszerû szó, hitem szerént oly súlyos
és a zsarnokokra nézve méltán oly félelmes: hogy mint egy utolsó ítéleti
trombitaszóra a titkos-gonoszságuk s bûn-súlyok szövétneke öntudatjában mindig reszketõ koronás fejek hallattára rögtön elcsüggedve halálsárgává lesznek. Szüntelen nagyobb, kisebb, de általános forradalom van
a Földön mindaddig, míg az emberiség csak egy tagja keblét is a boldogtalanság mintája tölti.
SZILY KÁLMÁN, A BUDAPESTI AKADÉMIA ÖRÖKÖS TITKÁRA: Bármilyen nagy matematikai lángész volt is a mi Bolyaink, a fennálló társadalmi rendtõl eltérõ eszméi voltak.
LEIBNIZ:

Persze kigondolhatunk lehetséges világokat, rossz és bûn nélküli
világokat, és csinálhatunk utópiákat…

PANGLOSS MESTER:

…a lehetetlen világok legjobbikát.

LEIBNIZ:

…de ezek a világok igencsak alatta maradnának kiválóságban a miénknek.

DR. EUGEN DÜHRING:

Ezek az utópisztikus jelenések, ezek az új, hiper-euklideszi vagy inkább anti-euklideszi világok különös magasabbrendûséggel
rendelkeznek a miénkkel összehasonlítva. Annyira távol vannak minden
trivialitástól, hogy amit nálunk logikának neveznek, az ott fönn abszurddá válik, és megfordítva, az ami abszurd a mi világunkban, az maga a logika az ottani felsõbb világokban. Az abszurd új geometriája nem egyéb,
mint a térbeli abszurditás elmélete.
LUIGI PIRANDELLO:

Ó uram, de hisz nagyon jól tudja, hogy a világ tele van
efféle abszurditásokkal. És ezek elég arcátlanok ahhoz, hogy ne óhajtsanak
valószerûeknek tûnni. Ugyanis igazak.
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KURT SCHILLING: Scholz úr számára az axiomatika magának a filozófiának
a fundamentuma. Számára az axiomatika határozza meg a modern felvilágosodás programját, egyetemben az utópiába vetett forradalmi hitével.
HEINRICH SCHOLZ:

Egy új és jobb világot konstruálhatunk azon a világon belül, amelyik a miénk, amelyben születtünk.
KURT SCHILLING:

El kell ismerni, hogy Scholz úr nem kis bátorságról tesz tanúságot. Igen, szerintem valóban hallatlanul merész cselekedet, hogy egy
német professzor, aki tanszékvezetõ Münster egyetemén – éppen most, a
totális háború kellõs közepén – egy olyan filozófiát hirdessen és ajánljon a
német népnek, melynek fõ képviselõi lengyelek, angolok, amerikaiak és
kozmopolita emigránsok.

PAUL VALÉRY: A szabad Én Kozmopolisz

lakója, és minden nyelven gondolkodik.

NOVALIS:

A filozófia hazája – mindenütt maga a világ, a világegyetem.
A test, amelyben a szellem lakozik, a Kozmopolisz városa. Az összes közül
– a szellem a legerõsebb méreg.
ANDRÉ BRETON:

Lassú és csendes méreg…

MORITZ SCHLICK:

„Szellem” – ez a metafizikai terminus azt a benyomást
kelti, mintha valami tartalma volna, mintha valamit jelölne. De, amint azt
már alkalmam volt kimutatni, ebbõl semmi sem igaz. Azok az állítások,
melyeknek a nyelvtani alanya a „szellem”, semmilyen jelentést nem hordoznak. Az egyetlen értelem, ami ennek a kifejezésnek tulajdonítható, az
a test és a lélek relációjában áll. Így teljesen elfogadható, ha testi fájdalmakról beszélünk, a lelki gyötrelmek ellentéteként. A „szellem” szó minden
egyéb használata színtiszta metafizika.
GEORGE BERKELEY:

Tehát el ne felejtse: számûzni kell a metafizikát, mind-

örökre!
MANFRED BUHR:

A „Szellem” – „Geist” hiányzik abból a filozófiai szótárból,
amely tömör summája az irányításom alatt Berlinben kidolgozott dialektikus és történelmi materializmusnak.

PAUL CARUS: A matematika a legkonzervatívabb tudomány.
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HERMANN HANKEL:

Bizonyára így van! A matematika par excellence konzervatív tudomány. Hiszen ebben a tudományban, és csak benne, az új sohasem rombolja le a régit. A nem-euklideszi geometria érintetlenül hagyta az
antik euklideszi geometriát.

PAUL CARUS: A múlt nagy matematikusai, a gondolkodás óriásai, Leibniz,
Euler, Newton, a Bernoullik, éppúgy mint Arkhimédesz, Püthagorasz,
Eukleidész mindig is tartózkodtak attól, hogy filozófiai spekulációkba bocsátkozzanak; a nem-euklideszi geometria eszméje mindig is idegen maradt számukra.
EVANGELIOS STAMATIS:

Az elmúlt kétezer év folyamán a geometria alapjai
élénk kutatás tárgyát képezték. Még Eukleidész posztulátumát is másokkal helyettesítették, és ezen az úton más geometriákat konstruáltak, az
úgynevezett nem-euklideszi geometriákat. Ám az én véleményem az –
számos geometriai tekintéllyel egybehangzóan –, hogy a „nem-euklideszi”
terminus egy visszaélés eredménye. Helyesebb volna egyszerûen
„Eukleidész Elemeihez csatolt gyakorlatokról” beszélni. Úgy vélem, hogy
nem jogosult nem-euklideszi geometriáról beszélni, csupán azért, mert
Eukleidész tizennégy axiómája közül az egyiket egy újjal helyettesítik, miközben a többi tizenhármat érintetlenül hagyják.

EDWARD MOFFAT WEYER:

Kevéssé valószínû, hogy a nagy tekintélyû Eukleidész, akit senki sem tarthat valami vizionárusnak, komolyan vette volna
ezeket a hipergeometriákat. Ha mostanában egyszer visszatérne a Földre,
bizonyára ugyanolyan érdeklõdést tanúsítana az új geometria iránt, mint
egy nyugdíjas sakkozó bajnok a fiatal amatõrök által bevezetett újabb fogások iránt.
EVANGELIOS STAMATIS:

Egyébként mindaz, amirõl néhány modern matematikus, mint például Weierstrass és Dedekind, azt hiszi, hogy ez az õ mûve
lett volna, már annak rendje és módja szerint meg van írva Eukleidész Elemeiben. Azért, hogy képet adjak arról, hogy mi történt valójában, szabad
legyen ezt a történetet egy rövid science fiction story formájában bemutatnom, amelyet egyébként azok a megjegyzések ihlettek, amiket Jules
Tannery francia tudós tett e tárgyra vonatkozólag 1934-ben, a Tudomány és
filozófia címû könyvében. „Zeusz, az istenek atyja, a reá jellemzõ nagylelkûséggel meghallgatván az emberek fohászát, megengedte Eukleidésznek,
hogy visszatérjen a földre, s kísérõjéül Henri Poincarét jelölte ki. Eukleidész csakugyan megérkezett oda, mivel saját geometriájának törvényeit
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követte. Ám Poincaré a nem-euklideszi tételeknek megfelelõen akart földet
érni, aminek következtében fennakadt az Androméda spirálködön. Ez volt
a jutalma annak a még földi életében tett kijelentésének, mely szerint az
euklideszi és a nem-euklideszi geometria egyenlõ polgárjoggal bír. Eukleidészt az Egyesült Nemzetek rögtön kinevezte a ’matematika föinspektorává’. Lipcsébe érve megvette, szégyentelnül drága áron, Eukleidész
Elemeit, mely épp akkor jött ki a B. G. Teubner kiadóvállalatnál, s melynek
új kiadású szövegét jómagam készítettem elõ. Göttingenbe érve tudomást
szerzett egy bizonyos „nem-euklideszi geometria” létezésérõl, de nagyon
elégedett volt, amikor megtudta, hogy a boöciaiak kiabálásától való félelmében, Gauss távol tartotta magát attól, hogy csatlakozzon hozzá.
A nem-euklideszi geometria értelmében az univerzum rohamosan tágul, és
Eukleidész nem tudta megállani, hogy föl ne tegye a kérdést: hol is található ennek az állandóan táguló univerzumnak a középpontja? Mivel
Poincaré még mindig nem ért földet, nyugtalankodni kezdett. ’Hogy lehet
ez?’, kiáltott fel. ’Nem biztosítottak-e róla, hogy a nem-euklideszi geometria olyan speciális esetekben adekvát módon alkalmazható, amikor hatalmas távolságokról és háromszögekrõl van szó?’ Viszont rendkívül boldog
volt, amikor megtudta, hogy a rakéták és a mesterséges holdak az õ saját,
euklideszi geometriájának megfelelõen mozognak. ’Igazán rendkívül érdekes volna rakétákat építeni a nem-euklideszi geometria alapján’, jegyezte
meg némi könnyed iróniával, ’hisz ebben az esetben legalább megvolna a
lehetõsége az ûrhajósoknak, hogy kilépjenek a terünkbõl és a Mars bolygó
felszínére lépjenek’.”

C

HARLES SANDERS PEIRCE: Én amondó vagyok, hogy Eukleidész maga is egy
nem-euklideszi geométer volt. Hiszen az Elemek elsõ könyve úgy van öszszeállítva, hogy határozottan sejtetni engedi egy nem-euklideszi geometria jelenlétét. Számomra az egyetlen valószerû magyarázatnak az a
feltételezés tûnik, hogy már Eukleidész is tanulmányozta a nem-euklideszi geometriákat, ha nem is teljességgel Gauss módjára, hanem inkább úgy,
amint azt Saccheri tette…
MONSEIUR JOURDAIN:

… a nem-euklideszi prózát beszélve anélkül, hogy

tudta volna.
GERRIT MANNOURY:

Saccheri fennhangon nemet mondott az Euklideszével
ellentétes geometriának. De ki tudja, nem pusztán az üldözéstõl való félelmébõl tette, és hogy bensejében nem mondott-e igent az általa konstruált
geometriára?
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GEORGE BRUCE HALSTED:

Mélységesen meg vagyok gyõzõdve róla, hogy
Gerolamo Saccheri jezsuita atya már kidolgozott – méghozzá tudatosan –
egy nem-euklideszi geometriát, de azt álcázott formában adta közre, azért,
hogy megkapja a jezsuita rend cenzurájától, Milano város szenátusától és
Sylvester Martini OP Fõinkvizítortól az Imprimatur nyomtatási engedélyét.
ERIC TEMPLE BELL:

Csakugyan, amikor a reneszánszban egy eretnek meg
akarta kerülni a tekintélyeket, azt hangoztatta, hogy tudományos felfedezései teljesen nélkülözik az igazságot. Saccheri hasonló cselhez próbált folyamodni.
G. B. HALSTED:

Kéziratát Don Gaspar revizor, tudós teológus olvasta át, és
nyíltan hangsúlyozta, hogy Saccheri atya munkája semmi olyat nem tartalmaz, ami ellentmondana a katolikus ortodoxiának.

ERIC TEMPLE BELL:

Az euklideszi geometria cáfolata egyet jelent a klasszikus
logika, következésképpen a hivatalos egyház alapvetõ dogmáinak megkérdõjelezésével.
G. B. HALSTED: Valójában Saccheri könyve egy teljesen új geometriát tartalmaz, mely annyira eretnek, hogy ha az egyházi tekintélyek megértették
volna, Saccherit bizonyosan halálra ítélték volna.
ERIC TEMPLE BELL:

Azt állítani, hogy egy nem-euklideszi rendszer ugyanolyan „igaz”, mint Eukleidészé, annyit jelentett volna, mint esztelen vakmerõséggel kihívni maga ellen a megtorlást és a fegyelmi intézkedéseket.
Félelmében Saccheri nem merte bevallani, hogy hisz az eretnek geometria
igazságában.
PAUL ÉLUARD:

A papok mindig félnek valamitõl.

ERIC TEMPLE BELL:

Tehát a geometria Kopernikusza egy ravasz kibúvóhoz folyamodott. Próba-szerencse, Saccheri kijelentette, hogy mûve hamis, remélve, hogy ezzel a kegyes csalással eretneksége nem tûnik fel a
cenzoroknak.
G. B. HALSTED:

De a fõinkvizítor és cenzorai utólag minden bizonnyal kinyomozhatták az igazságot, és véleményem szerint éppen ez vezetett
szerzõjének halálához. Hiszen az Imprimatur az 1733. augusztus 16-i dátumot viseli, és Saccheri 1733. október 25-én elhalálozott.
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JORGE LUIS BORGES:

Halálát várva visszaemlékezett arra, hogy a valóság
rendszerint nem egyezik meg az elõrelátásokkal. Perverz logikával ebbõl
azt a következtetést vonta le, hogy egy alárendelt részlet elõrejelzése megakadályozza annak megvalósulását. E mágiához hûen kegyetlen geometriai viszontagságokat talált ki, hogy megakadályozza megvalósulásukat.

GEORGE BRUCE HALSTED: Ha biztos, hogy Eukleidész geometriája az abszolút igazságot képviseli, akkor az evolucionizmus egy reductio ad absurdum
gondolatmenet segítségével megcáfolódik. Hisz a darwinizmus az ismeretek fokozatos fejlõdését tanítja, és a priori visszautasítja azt a tézist, hogy
lehetséges volna valaha is az abszolút igazság birtokába jutni.
MATTHEW RYAN:

It is evident that Professor Halsted, of the New Jersey
College, Princeton, the non-Euclidean ignoramus and Darwinian, does not
want to know anything about God; or about any demonstration of the
Euclidean parallel postulate, demonstrating the fact that non-Euclidean
Geometers have dark understanding and deluded minds. The Satanic antiEuclideans hope to discover a triangle whose 3 angles will differ from the
sum of two right angles; for then they would claim the „non-Euclidean”
nature of space, also the proof of the foolish Darwinian Theory, as advocated
in Halsted’s „Non-Euclidean” Geometry for teachers. The teaching of
„imaginary” or Non-Euclidean geometry in colleges and schools would
breed an arrogant and imbecile RACE OF STUDENTS, who would endanger
SOCIETY by the application of „imaginary” and fallacious reasonings to the
most important SUBJECTS, such as human government, labor and capital,
Christian doctrine, Christ’s miracles, God.24
PAUL CARUS: Az örök igazságok tekintetében mindig Isten jelenlétében tartózkodunk, a kozmikus rend, a matematika, az erkölcs Istenének jelenlétében.
DR. EUGEN DÜHRING:

Ami a nem-euklideszi geometriát illeti, feltalálóját,
õfelsége Gauss „Hofrath” urat illeti, õt az egész életében tanúsított mély
vallásos hit vezette ehhez a geometriai miszticizmushoz, a tudományos
babonaságnak ehhez a metafizikai alkímiájához, mely ma tiszavirág életû
divatnak örvend. A „Hofrath”, Udvari tanácsos cím, amit e vándorkõmûves
fia viselt, minden joggal megillet minden kóser, azaz jellemtelen tudóst,
mint amilyen Gauss volt. Ami engem illet, én ezzel a prostituált, hipereuklideszi, anti-euklideszi és valójában nem matematikai geometriával
szemben, amely Gauss mûve, szembeállítom az én saját matematikámat,
ezáltal új és döntõ jellegû perspektívákat nyitva e tudomány elõtt.
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JOHANN AUGUST GRUNERT:

Az euklideszi geometria logikai szigorán nevelkedett tudósok számára Gauss, Lobacsevszkij és Bolyai kutatásai tagadhatatlanul valami nagyon misztikus dolgot képviselnek. Véleményem szerint
rendkívül elhamarkodott volna tehát e tárgyat az oktatásba bevezetni, és
fõleg azt az eljárást követni, amelyet az említett szerzõk alkalmaznak. Különben minden homályos marad, és nem kerülhetõ majd el bizarr koncepciók létrejöttének a veszélye.

MATTHEW RYAN:

The study of „non-Euclidean” Geometry brings nothing to
students but fatigue, vanity, arrogance and imbecillity. Let Euclidean
scholboys and professors, and also all sincere philosophers, both men and
women, throughout the world, rejoice, because The Eternal Euclidean
Geometer, The One, Eternal and true, God, „Who commands the stars in
their Euclidean courses”, has revealed to the humble author hereof the two
irrefragable and a priori demonstrations of the Euclidean world-renowned
parallel postulate – as the REWARD of 47 years of long search and CONTEMPLATION, where his health has been impaired – and who sent it, free, to all
the Universities in the World, in ORDER to save, during all future time, millions of students from the crazy study of Satanic Anti-Euclidean
Geometry.25

DR. ANGELO FORTI: Én pedig azon a véleményen vagyok, hogy termékeny
filozófiai implikációi miatt a nem-euklideszi geometria oktatása igen hasznosnak mutatkoznék a fiatalság számára.
GIUSTO BELLAVITIS:

Az érzékfeletti birodalmak, az elmegyógyintézetek geo-

metriája!
DR. EUGEN DÜHRING:

Gausst annyira elvakította saját nagyzási mániája,
hogy képtelen volt belátni, milyen bohózatot ûztek vele, fõleg a geometria terén, agyának megromlott részei. Így jutott el, egyfajta matematikai
hallucináció útján, a háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõségének misztifikatorikus tagadásához, és ezzel egy apokaliptikus
geometriához – a térbeli abszurditások elméletéhez, mely nem csupán
színtiszta értelmetlenség, hanem kifejezett értelemellenességek gyûjteménye, olyan kinyilatkoztatásoké, melyeket ez a geometriai látnok misztikus vizitációk útján szerzett. Egy egyetemi professzor delíriumának
õrületes agyszüleményei, amelyeket megalomániája új, emberfeletti igazságok piedesztáljára emel! Egy valódi paranoia geometrica!
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ANDRÉ GIDE:

A legszebb dolgok azok, melyeket az õrület sugalmaz és az ér-

telem ír.
DR. ANGELO FORTI:

Az ésszerûség diktálja annak a kötelességét, hogy terjesszük a nem-euklideszi geometriát Olaszországban. Manapság ez a kötelesség annál is sürgetõbb, mivel Olaszország, amely szerencsés módon
végre nemzetté vált, különösképpen érdekelt abban, hogy fiatalsága kivegye a részét az egzakt tudományok folytonos haladásában.

I. TODHUNTER, F. R. S.:

Én oktattam euklideszi geometriát éppúgy, mint
nem-euklideszi geometriát, és bevallom, hogy az utóbbi elõször lenyûgözött, de ma már teljes mértékben az elsõt részesítem elõnyben. És az euklideszi geometria folytonos gyakorlásában szerzett tapasztalataiknak
köszönhetõ, hogy az angol matematikusok nem akadnak hozzájuk méltó
riválisra a problémák megoldásának terén.
CHARLES SANDERS PEIRCE: Apám is, Benjamin Peirce, egy kiváló geometriai
tankönyv – kedvenc könyvének – szerzõje, tehát még õ maga is elutasította a nem-euklideszi geometriát, holott soha nem tagadta, hogy korrekt és
ellentmondástól mentes.

ATHANASIOS KARAGIANNIDES: Fölösleges ismételni a Bolyai-féle tündérmeséket. Hogy eltévelyedései milyen mértékben tisztán a fantázia képzelgései, arról könnyen meggyõzõdhetünk, tudván, hogy dacára az egyetemi
oktatásunkban uralkodó akadémiai szabadságnak, a Császári és Királyi
Minisztérium mégis kötelességének látta, hogy szembehelyezkedjen
azoknak az elõadásoknak a megtartásával, amelyeket Frischauf doktor, a
Bécsi Egyetem egyik professzora hirdetett meg a nem-euklideszi geometriáról.
KASTRIL:

Will the doctor teach this?26

JEREMY (alias Captain Face, alias Lungs): He will do more, Sir. The doctor, I
assure you, shall inform you, / To the least shadow of a hair; and show you
/ How it may be borne, whether in a right line, / Or a half circle; or may
else be cast / Into an angle blunt, if not acute: / All this he will demonstrate. And then, rules / To give and take the lie by.27
KASTRIL:

How! to take it?28
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JEREMY:

Yes, in oblique he’ll show you, or in circle; / But never in diameter.
The whole town / Study his theorems, and dispute them ordinarily / In
the eating academies.29

KASTRIL:

But does he teach?30

DOL COMMON:

Yes, sir. I study here mathematics.31

DR. JOHANNES FRISCHAUF:

Tiltakozom a Bécsi Császári és Királyi Oktatási
Minisztérium határozata ellen. Semmi más, mint egy hihetetlen tudatlanság, íme ez az egyetlen mozgató ok, amely a felsõbb hatóságot arra indította, hogy betiltsa Bolyai abszolút geometriájáról meghirdetett
elõadásaimat.

BOLESLAV KORNYELJEVICS MLODZSEJEVSZKIJ: A Moszkvai Geometriai Iskola
inspirálója és megalapítója, Vaszilij Jakovlevics Cinger sohasem tanította a
nem-euklideszi geometriát. Egész életében hû maradt az ókori geometria
nagy ideáljaihoz. Elegancia és szépség jellemezte kutatási stílusát. A filozófiai idealizmus híveként Vaszilij Jakovlevics töretlenül hitt a térszemlélet világosságában és evidenciájában, mely a geometriai axiómák abszolút
bizonyosságának forrása és garanciája. A mély gondolkodó, kifinomult dialektikus és lebilincselõ szónok 1894-ben, Oroszországban, a természettudósok és orvosok IX. kongresszusán szenvedéllyel fûtött elõadást tartott,
melyet hallgatói példátlan lelkesedéssel fogadtak.
VASZILIJ JAKOVLEVICS CINGER:

A geometriai igazság biztos és megdönthetetlen. Egyetlen, és szöges ellentétben áll a geometria alapjait illetõ új kritikai
felfogással. E tekintetben teljesen osztom a híres német filozófus, Eugen
Dühring úr véleményét. A nem-euklideszi felfogás elfogadása egyenértékû
a tudomány feladatának egy absztrakt logikai gyakorlatra való redukciójával. Ez a felfogás olyan veszélyt hordoz magában, amely tudományunk teljes romba döntéséhez vezet, és egyedül csak talán a matematikai analízis
maradhat sértetlen ettõl a reformtól, amely grandiózusnak és vakmerõnek
tünteti fel magát. Hogy ezt a veszedelmet elkerüljük, feltétlenül el kell fogadnunk az evidencia posztulátumát, mint egyfajta természettörvényt, és
hogy nehogy valamiféle illúziók áldozatául essünk, be kell látnunk, hogy
az axiómák minden megváltoztatása a valóságos térrõl alkotott intuíciónkkal összeegyeztethetetlen következményekhez vezet. Az állítólagos
négy- vagy többdimenziós terek csakúgy, mint a nem-euklideszi terek
rendkívüli nagy érdeklõdést keltettek fel maguk iránt, s tény, hogy lenyû-
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gözõ és szellemdús kutatások ihletõivé váltak. Ennek ellenére logikai hiba
azt hinni, hogy megrendítették volna a geometria alapjainak szilárdságát.
Ezek a terek, ezt minden kertelés nélkül bevallom, teljesen fölfoghatatlanok számomra. Teljesen nyíltan és õszintén megvallom, hogy én képtelen
vagyok mindezt értelmemmel fölfogni. Ha jönne valaki, és ugyanilyen
nyíltan és õszintén állítaná, hogy számára mindaz teljesen világos, ami
számomra fölfoghatatlan, akkor nem maradna más választásom, mint
megállapítani, hogy az a fejlõdés, ami az utóbbi idõben végbement a gondolatok világában, meghaladott engem; ez a fejlõdés mások számára olyan
dolgokat hozott a felszínre, melyek számomra fölfoghatatlanok. Ez arra a
belátásra kötelezne, hogy meg kell adnom magam, hogy le kell tennem
fegyvereimet. De akárhogy is legyen, legalább hû maradnék lelkiismeretemhez, régimódi eszméimhez, még akkor is, ha védelmükben egyedül maradnék.
EDGAR ALLAN POE: Õ is, mint egyébként minden elsõ rangú matematikus,
tisztán csak matematikus. Tehát mindaz, ami nem helyezkedik el jól megkülönböztethetõ módon a fizika vagy a matematika tartományán belül, az
számára nem létezõnek vagy árnyéknak tûnik.
DR. KARL VOGTHERR: A közönséges halandók számára fölfoghatatlan, megnyomorított nem-euklideszi tereknek mind ez ideig csupán néhány matematikus fejében bír realitással. Az euklideszi geometriát a természet
kényszeríti reánk. A nem-euklideszi geometriát a matematikaprofesszorok
diktálják nekünk.
ATHANASIOS KARAGIANNIDES:

Csupán egyetlen tér létezik, éspedig az, amelyikben az összes emberi lény él és gondolkodik, és amelynek belsejében
egy-két matematikus a saját gusztusa szerint teljesen önkényes módon
megkonstruálja a maga sajátos terét.

NICOLAS BOURBAKI: Egy matematikai mûvet az emberek úgy ítélnek meg,
mint egy mûalkotást, aszerint az ízlés szerint, amelyikkel rendelkeznek
vagy nem rendelkeznek.
WILHELM TOBIAS:

A nem-euklideszi geometriának nincsen semmiféle létjogosultsága. Létrejötte egyedül Riemann önkényes dekrétumának az eredménye.
PAUL VALÉRY:
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DE BROGLIE ABBÉ:

A XVII. század a Miért is? százada volt. A XIX. század a
Miért ne? százada. A nem-euklideszi geometria a mi századunk libertinizmusának a bizonyítéka.
LA MARQUISE DE MÉSANGÈRE:

Ha mindig azt mondjuk, hogy Miért is ne?, akkor végül is elfogadhatjuk több világ létét, és lakókkal népesíthetünk be
minden bolygót.
FONTENELLE:

Ne legyen semmi kétsége afelõl, asszonyom, ez a Miért is ne
olyan erõvel bír, amely mindent benépesít.

HEGEL: A szellem minden sajátos erénye szabadságának következménye.
A szabadság a szellem egyetlen igazsága. A szellem lényege szabadságában
áll.
GEORG CANTOR:

A tiszta matematika helyett szívesebbem használom a szabad matematika kifejezést, mert a matematika lényege szabadságában áll.
HEINRICH HEINE:

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht / Und kuesse die
Marketenderin. / Das ist die ganze Wissenschaft, das ist der Bücher tiefster
Sinn. / Das ist die hegelsche Philosophie…32

ABRAHAM FRAENKEL:

Szabadság: ebben az egyetlen szóban van összefoglalva az egész modern matematika születésének az eseménye.
MME ROLAND:

Ó szabadság, mennyi bûnt is követnek el nevedben!

ANTOINETTE BOURIGNON:

Isten szabadnak akarta teremteni az embert.

LEIBNIZ:

A szabadságnak ez a hamis eszméje az, amit néhány kartéziánus
és misztikus az isteni természetnek ama vonásában vél felfedezni, hogy
hatalmában áll véghezvinni a lehetetlent, létrehozni azt, ami abszurd,
megtenni azt, hogy két egymásnak ellentmondó állítás igaz legyen.

GABRIEL BIEL:

Mindaz, amit Isten tudásában birtokol, azt az isteni mindenhatóságnak szabadságában áll létrehoznia. De a lehetetlen tudása Isten
birtokában van. Tehát Isten létrehozhatja a lehetetlent.

SZENT LUKÁCS:
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DIOTIMA: Isten nem keveredik az emberi dolgokba. Mindazonáltal kapcsolatban van az emberekkel, és beszédbe bocsátkozik velük, mind az ébrenlét,
mind az alvás idején. És az, aki birtokában van ennek a tudásnak, az egy isteni ember, akit egy démon ihlet és vezérel, míg az, aki egészen más téren,
egy sajátos tudomány terén van tudás birtokában, az csak egy mesterember.

ROGER PENROSE: Saját részvételem a lehetetlenségnek ebben a birodalmában 1954-tõl datálódik, amikor egy Amszterdamban rendezett nemzetközi matematikai kongresszus egyik résztvevõje elvitt M. C. Escher holland
mûvész kiállítására. Amit ott alkalmam volt látni, Escher mûve, teljesen
lenyûgözött. Angliába visszatérve elhatároztam, hogy magam is megpróbálkozom valami olyat létrehozni, ami a lehetetlenséget önmagában testesíti meg. Néhány próbálkozás után végül sikerült megkonstruálnom
a lehetetlen háromszöget, ami manapság tribar néven ismeretes, s mely véleményem szerint a színtiszta lehetetlenséget reprezentálja.
FRANÇOIS ARAGO:

Aki a matematikán kívül kiejti azt a szót, hogy lehetetlen,
az híján van a kellõ elõvigyázatosságnak.

EDGAR ALLAN POE: A lehetetlenségnek nincsenek fokozatai. Egy lehetetlen
koncepció nem lehet kiváltképp lehetetlenebb, mint egy másik lehetetlen
koncepció.
ROGER PENROSE:

Nemrégiben azt is elértem, hogy fontos matematikai fogalmak illusztrálására tiszta lehetetlenséget ábrázoló tárgyakat tudjak felhasználni.

PAUL VALÉRY:

A lehetetlen rákényszeríti magát a valóságra.

CASSIUS JACKSON KEYSER: A hipertér létezik. Ha nem az intuíció, akkor az
értelem számára. Ha nem a képzelet, akkor a gondolkodás számára. Ha
nem az érzékek, akkor az értelem számára. Ha nem az anyag, akkor a szellem számára. A hiperterek alkotása az, amelynek segítségével a racionális
szellem felszabadítja önmagát minden korlátozás alól. És ezekben a terekben boldogan éli életét az idõk végezetéig, állandóan erõsödve a végtelen
szabadság tévedhetetlen érzésétõl.
EDUARD MAY PROFESSZOR:

Ez felbujtás a káoszra! Ha az ember kénytelen választani a rend és a káosz között, és mivel a választás lehetõsége fennáll, ak-
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kor akár „szabadságról” is beszélhetünk. Csakhogy a megismerõ tevékenységünket bizony a tudományos tudás akarása, az egyértelmû rend akarása vezérli. És ha a tudományos tudás akarása vezérel bennünket, akkor
befellegzett a zsidó-liberális „szabadságnak”, vége az úgynevezett szabadságnak, vége annak rendje és módja szerint: vége.
SIR OLIVIER LODGE:

És az akarat szabadsága? Õ hol marad? És én, ezt jegyezzék meg jól, kérem, én geometriáról, nem teológiáról beszélek!
PIERRE POIRET:

Uram Istenem, a teremtmények, akiket a magad képére alkottál ama szabadság által, melyet nekik adtál, magukon hordozzák a te
szuverenitásod és függetlenséged vonásait is, amelyek, hogy úgy mondjam, a te legfõbb tökéletességedet alkotják, és amelyek az összes többit koronázzák.
EDUARD MAY:

Minden vita egy olyan individuummal, akinek szervi konstituciója – nem árja fajának következtében – olyan, hogy elõnyben részesíti
a káoszt és elveti a rendet, hiábavaló és semmisnek nyilvánítandó, meg
nem történtnek tekintendõ. Az egyetlen, amit ebben az esetben tennünk
kell, az az, hogy – legyen ennek ára bármilyen magas – megakadályozzuk
az ilyen elemek beszivárgását a tudományba, úgy, mint ahogy a született
bûnözõk ki vannak zárva az emberi közösségbõl.
GUILLAUME D ’AUVERGNE:

Semmi sem változtathatja meg a századok folyását, a világ dolgainak, a mûvészetek és a tudományok rendjét. Hiszen a világ vagy örök és változatlan, vagy új dolgok is megjelenhetnek benne. De
ez nyilvánvaló lehetetlenség, és errõl észérvekkel vitatkozni teljesen fölösleges. Inkább pallos alá kell vetni, és máglyára küldeni mindenkit, aki ilyet
állít, hogy teljesen kiirtassanak.
JEREMIAH JOSEPH CALLAHAN ATYA:

A nem-euklideszi geometria, amint azt sikerült cáfolhatatlan módon bebizonyítanom, nem egyéb, mint ellentmondások szövevénye és csupán a jelenkori intellektualitás siralmasan
alacsony szintjérõl tanúskodik. Épp úgy bíróság elé állítandó és elítélendó
a metageometra is.
BOLYAI JÁNOS:

Semmilyen despotikus, tirannikus, diktátori parancsszó nem
képes arra, hogy elítélje az egyszerû, mezítelen igazságot: ehhez az túl
élénken beszél, túl fényesen ragyog.
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EDGAR ALLAN POE: A világegyetemet tisztán geometriai alapokra építjük fel.
Jogunk van-e feltételezni, helyesebben elképzelni, az egymással többé-kevésbé hasonló Világegyetemek egy vég nélkül egymásra következõ sorozatát? Válaszom az, hogy a jog ilyen esetben kizárólag a képzelet
vakmerõségétõl függ, amely egybõl tudatára ébred annak, hogy ezt megkövetelheti. Engedtessék meg nekem csupán annyit mondani, hogy ami
engem illet, én hajlamos vagyok azt képzelni – határozottabb kifejezést
használni nem merek –, hogy valóban létezik egy végtelen sorozata az
olyan világoknak, amelyek többé-kevésbé hasonlatosak az általunk ismert
világhoz, az egyetlenhez, melyet valaha is megismerhetünk. Ha ilyen világok léteznek – márpedig léteznek –, akkor eléggé világos, hogy mivel nem
ugyanabban az eredetben van részük, mint a mienk, nem részesei a mi világunk törvényeinek sem. E világok anyaga, szelleme nem a miénk. Semmi hatást nem gyakorolhatnának sem érzékeinkre, sem lelkünkre.
Közöttük és közöttünk, ha egy pillanatra együtt szemléljük õket, nem létezik semmilyenfajta interferencia. Mindegyikük létezik, külön-külön,
egymástól függetlenül, saját külön Istenének kebelében.
GODEFROID DE FONTAINES:

Isten, aki egyszer már létrehozta az anyagot, létrehozhat egy újabb anyagot is, és ebbõl aztán alkothat egy új világot. Tehát azáltal, hogy ez a mi világunk az anyag mindenségébõl és a geometriai
alakzatok összességébõl van megformálva, még nem vált lehetetlenné egy
másik világ léte, amelyik önmagában tartalmazná egész anyagát és a geometriai alakzatok összességét.

BOLYAI JÁNOS: De még ha Isten, a Tér Építõmestere azt akarta volna is, hogy
a dolgok mások legyenek, mint amilyenek, nem állt volna hatalmában
megvalósítania. Isten tökéletesen Jót akar, és a valóság az õ akarata. És még
Isten sem tud valótlant akarni, anélkül hogy ellentmondásba ne keveredne
a Természettel és Önmagával, ami lehetetlen.
SZATHMÁRI PAPP MIHÁLY:

Kedves Bolyaim, ha te elkezded a vallási tételeket
matematikai szemmel kutatni, a Sátán rögvest pokolra juttat.

SIR PHILIP SIDNEY: Minden tudomány egyetlen vizsgálati és alkalmazási tárgya a természet. Minden tudománynak a természetnek kell engedelmeskednie, amint ahogy a színész is az általa játszott darab szövegének
engedelmeskedik. A geometria ilyen tudomány. Csak a költészet képez kivételt. Csak a költészet utasítja vissza az alávetettséget, és minden erejébõl és teljesen szabadon, saját invencióinak a kiépítésén munkálkodik, egy
teljesen más természetet teremtve, egy olyan természetet, amelyik talán a
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számunkra adottnál jobb és szebb, egy küklopszokkal, himérákkal, fúriákkal benépesített világot. Soha a természet nem fogja tudni olyan gazdagon
kiszínezett szõnyeggel beborítani a Földet, mint amilyen a költészeté.

BOLYAI JÁNOS: De én a semmibõl egy új, más világot teremtettem, amelyben a háromszög szögeinek összege kisebb két derékszögnél.
EDGAR ALLAN POE:

Ugyanaz az aktus újul meg újból és újból, mindörökké.
Egy új univerzum robban bele a létbe, az istenség szívének minden sóhajtásakor. És ez az isteni szív, ez micsoda? Ez a mi saját szívünk!
CHARLES SANDERS PEIRCE:

Az univerzum tehát egy intelligencia, egy olyan
intelligencia, amelyik a folyamatos önmagára ébredés állapotában van.
Más szóval azt mondhatjuk, hogy az univerzumot Isten kormányozza,
mivel az mind jobban és jobban alkalmazkodik a gondolatok fejlõdésében
elért végsõ eredményeihez.
EDGAR ALLAN POE:

De a gondolkodás legszebb tulajdonsága az, hogy tudatában van önmagának. És elmondhatjuk, anélkül hogy paradox metaforával
élnénk, hogy nincs a szellemnek áthatolhatatlanabb köde annál, mint
amely – az intelligencia birodalmának végsõ határáig terjedve – saját határait rejtve tartja az intelligencia szeme elõtt.
EDMUND HUSSERL:

A romantikus lelkek számára a mitikus-mágikus elem
különösen megkapó lehet a matematika történetében. De átengedni magunkat ennek a történeti fakticitásnak éppenséggel egyet jelent a romantikába való elkalandozással.
JEAN VICTOR PONCELET:

„Romantikus vagy négydimenziós geometria”, így
tekint a modern geometriára néhány, az új tanok iránt ellenérzéssel viseltetõ akadémikus. Kiváló barátom és pártfogóm, François Arago, aki annyira ellene van az absztrakt geometriai ideák kifejlesztésének, továbbá Bacon
kancellár utilitarista tanának néhány egyéb híve rettegtek attól, és nem
minden ok nélkül, hogy Franciaországot elárasztják a filozófiai transzcendentalizmus szomszédainknál szokásos túlzásai, mely azonban nagyon is
gyakran vezet materializmushoz és morális szkepticizmushoz.
AUGUST CHRISTIAN SCHEFFLER PROFESSZOR:

Csupán erkölcsi kötelességemet teljesítem, amikor közveszélyes volta miatt felemelem hangom Riemann eretnekségei ellen. Ez a geometriai értelmetlenség csupán a romantikus
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filozófusok megboldogult természetfilozófiájának a feltámadása, mely fiktív tárgyakat, önálló szubsztanciától mentes onirikus jelenségeket, és a legcsekélyebb
jelentéssel sem rendelkezõ önkényes mûveleteket produkált, csupa olyan dolgot, melyek csupán a spiritiszta delíriumok kísérteteinek számát növelik.

BERNHARD RIEMANN: A geometria adottnak veszi az alapfogalmakat és az
axiómákat, és adottnak tekinti a térfogalmat is. Ezek viszonya egymással
mindazonáltal homályos marad. Képtelenek vagyunk meggyõzõdni róla,
hogy kombinációik szükségszerûek-e, hogy vajon apriorisztikus igazságok-e, vagy hogy egyszerûen csak lehetségesek. Azt a célt tûztem tehát
magam elé, hogy mindenekelõtt kidolgozom a többdimenziós sokféleség fogalmát, és akkor aztán fizikai terünket egy háromdimenziós sokféleség különleges eseteként lehet majd felfogni. Ebben a vonatkozásban a
legfontosabb axióma, Eukleidész posztulátuma, csupán egy egyszerû hipotézis értékével rendelkezik, mivel a tények, melyeket az empirikus tapasztalat szolgáltat nekünk, semmilyen belsõ szükségszerûséggel nem
rendelkeznek. Idõvel arra a meggyõzõdésre jutottam, hogy éveken át maga Gauss is ebben az irányban munkálkodott, és errõl beszélt is – a titoktartás terhe mellett – néhány barátjának.
CARL FRIEDRICH GAUSS: Örömmel látom, hogy milyen bátran fogadja el az
euklideszi geometria hamisságának hipotézisére felépülõ geometria lehetõségét. De a darazsak, akiknek ezzel felbolygatja fészkét, majd a feje körül
fognak keringeni. Jómagam továbbra is gondolkodom a dolog felett, de
míg életben vagyok, semmit sem fogok közrebocsátani elmélkedéseim
eredményérõl. Ezek már a metafizika határait súrolják…
FRANZ ADOLPH TAURINUS:

Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy a világ összes
geométere mellém áll majd, és velem együtt fog könyörögni a legfõbb
geométernek, hogy hozza nyilvánosságra rendkívüli gondolatait – amilyen
hamar csak lehet. Reden ist Leben – Schweigen ist Tod. A szó élet – a hallgatás halál.
C. F. GAUSS:

Arra kérem kedves Taurinus úr, hogy amit magának mondtam,
tekintse bizalmas közlésnek, és ne használja úgy, hogy abból valami is
nyilvánosságra kerülhessen. Az igazi geométerek száma rendkívül csekély.
Félek a hangos hírveréstõl, irtózom a botránytól.

BOLYAI JÁNOS:

„Eukleidész elfordítaná az ábrázatát, Gauss számára botrányosnak tûnne, ha elolvasná az én Abszolút tértudományomat” – ismételget-
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te nekem, szünet nélkül apám, aki munkámat teljesen elvetette és arról,
anélkül, hogy megértette volna mirõl is van benne szó, csupán a legnagyobb megvetés hangján beszélt. Rendben van. Mivel jól tudtam, hogy az
ész érveivel semmire sem megyek, egy tekintélyi érvet javasoltam neki,
amit apámuram rögtön, lelkesen el is fogadott, egyáltalán nem titkolva,
hogy mennyire biztos a gyõzelmében. Hagyatkozzunk hát, mondtam neki, egy komoly és pártatlan döntõbíró ítéletére, és legjobb barátját javasoltam, akit istenített: Gausst, a göttingeni kolosszust.
HEINRICH HEINE:

Ha az óriási Jupiter, aki Olümpia templomában székelt,
valaha is felkelt volna a trónról, ahová Prakszitellesz ültette, nem kétséges,
hogy romba döntötte volna a templom tetejét. Ámde ülve maradt.
BERNHARD RIEMANN:

Elfogadhatatlan, hogy ezen a területen a kutatást a fogalmakra ráerõszakolt korlátozásokkal akadályozzák, elfogadhatatlan,
hogy, a dolgok közti viszonyok megismerésében, a haladást elavult, tradicionális elõítéletek gátolják.
FRIEDRICH PIETZKER PROFESSZOR:

Lehetetlen egyet nem érteni Riemann úrral
az avítt elõítéletek elítélésében. Állásfoglalása kétségtelenül tapsot érdemel, de egy fenntartással: azzal, hogy ez a törekvés ne irányuljon geometriai intuíciónk a priori fundamentumai ellen.

ALFRED NORTH WHITEHEAD: Hasonló megszorításokat kényszerítettek egykor a számok birodalmára is. De ezek a középkorban egyszeribõl meghaladottá váltak, amikor is, egy szép napon, egy balszerencsés császár vagy
valamilyen más nagykutya arra kényszerült, hogy udvara körében meghallgassa valami rettenetesen tudós olasz elõadását a harmadfokú egyenletek
imaginárius gyökeirõl. Szegény szerencsétlenek! Micsoda idõfecsérlés, micsoda erõpazarlás! Így elfuserálni egy olasz nyár elbûvölõ estéjét! Bizonyára egész idõ alatt ásítottak volna az unalomtól, ha érdeklõdésüket fel nem
keltette volna a mágia iránti érzékenységük.
DR. EUGEN DÜHRING:

Stupor stupente! Nem-euklideszi geometria! – íme az
esztelen ész, a puszta geometriai boszorkányság csinos kis mûve.
NOVALIS:

A legnagyobb mágus az volna, aki önnön magát varázsolná el, úgy
hogy saját varázslatait úgy tekintse, mint autonóm, tudatán kívül létezõ
dolgokat. Nem volna ez akkor igaz mindnyájunk számára is?
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LAZARE CARNOT:

Lényegébõl adódóan ésszel érthetetlen és nyilvánvaló módon abszurd – a negatív és imaginárius számok elmélete nem egyéb, mint
egy átláthatatlan ködgomolyag, bizarrabbnál bizarrabb paradoxonok labirintusa. Ezek pusztán gondolati lények, amelyeknek léte minden alapot
nélkülöz. Lemondani róluk – nyilvánvaló szükségszerûség.
ELIEZER EL LISSITZKY:

Jó sok zsibáru, értéktelen limlom, mindenféle ócskaság
lett szemétre hajítva 1918 és 1921 között. Oroszországban ledöntöttük a
mûvészetet szentséges trónjáról. Leköptük oltárát. Elõzõleg és párhuzamosan mély megrázkódtatások érték a tudományt. A matematika egy teljesen új tárgyat teremtett. Az imaginárius számot. A negatív egység
négyzetgyöke, "
!"
–1, íme, a tisztán képzeletbeli tárgy!

CARL FRIEDRICH GAUSS:
JEAN-HENRI LAMBERT:

Umbra umbrae. Ez a szám egy árnyék árnyéka.

Egy elgondolhatatlan nem-létezõ a logikai abszurditás

szimbóluma.
GIOROLAMO CARDANO:

Osszuk 10-et két részre úgy, hogy szorzatuk 29-cel
legyen egyenlõ. Ez nyilvánvalóan lehetetlen! Ám mindama mentális tortúra ellenére, ami ezzel jár, ez mégis megtehetõ valamilyen igen agyafúrt
szofisztikus szám közvetítésével.33

LEONHARD EULER:

Imaginárius mennyiségnek nevezzük azt a valamit, ami
nem nagyobb nullánál, nem kisebb nullánál, és nem is egyenlõ a nullával.
Ennek tehát valami lehetetlen dolognak kell lennie.
JOHANN FRIEDRICH HERBART: Semmi kétség, hogy "
!"
–1 egy fogalom, és pedig
a körülményeknek megfelelõen jól meghatározott fogalom – annak ellenére, hogy egy lehetetlenség. Semmiképp sem helyettesíthetõ "
!"
–2 -vel. Mint
kalkulus tárgyát, a matematikában, a metafizikában, tudnunk kell gondolni ezt a lehetetlen fogalmat.

LEIBNIZ: Mint olyasvalami, ami az irracionalitás doméniumából fakad,
ez a szám meghökkentõ, de ugyanakkor elegáns is, monstruma egy
olyan ideális világnak – mundus idealis –, amelyben menedékét keresi
a szellem.
EL LISSITZKY: A tizenhatodik században egyedül az olaszok, Cardano és
Tartaglia jutottak el odáig, hogy a lét státusát rendeljék hozzá: ettõl fogva
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megszûnt a Semmi lenni, a szám rangjára emeltetett, elnyerte a numerikus
realitás státusát.
JACQUES HADAMARD:

Cardanónak ez az annyira vakmerõ, annyira õrült fikciója, melynek lehetetlensége oly evidens, mondhatnám, hogy egyenesen
cinikus!
JOHANN-HEINRICH LAMBERT:

Valóban, ha egy gömb sugarának hossza imaginárius szám, a gömb felszíne ugyancsak tisztán imaginárius lesz. Ennek ellenére, ezen a pusztán imaginárius felszínen a háromszög szögeinek
összege kisebb lesz két derékszögnél, és a háromszög területének mértéke
arányos a szögösszeg két derékszögtõl való eltérésével.
SIR ROGER PENROSE:

Soha nem tudtam teljesen megérteni, hogyan sikerült
Lambertnek a nem-euklideszi geometria megalapítása elõtt felfedeznie ezt
az annyira meglepõ összefüggést!

GEORGE BERKELEY:

Az imaginárius számok misztériuma! A matematikusok
gondolatvilága csordulásig van telítve a demenciával.

CARL FRIEDRICH GAUSS:

De miért „imagináriusok”? Milyen jogon állítjuk
szembe õket az úgynevezett „valós” számokkal? Ugyanannak a szabadságnak a nevében, amely annyi újabb eredmény ihletõje volt a matematikai
analízisben, ami engem illet, én a valóságosnak ugyanazt a státusát tulajdonítom nekik, mint amivel minden szám rendelkezik.

Úgy gondolom, hogy a "
!"
–1-gyel való kalkulust egy
õrült találta ki, akit egyedül ennek az eszmének a paradox jellege vonzott,
és hogy következésképpen úgy celebrálja a vele való kalkulust, mint valami istentiszteletet az abszurditás templomában. De mivel lenne ez azért
kevésbé kalkulus?
LUDWIG WITTGENSTEIN:

EDMUND HUSSERL:

Az mégiscsak tény, hogy ez a vakmerõ benyomulás az
abszurdum birodalmába soha nem vezetett hamis eredményhez.
PAUL VALÉRY: Az értelem szörnyszülöttei – tanulságokkal teli monstrumok ezek!

EL LISSITZKY: Lobacsevszkij a levegõbe röpítette Eukleidész abszolutizmusát. Gauss-szal és Riemann-nal egyetemben õ döntötte romba a merev
euklideszi teret. Az általuk létrehozott matematikai objektumok, a szó tel-
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jes értelmében, elképzelhetetlenek, hiszen hozzáférhetetlenek mind az érzéki képzelet és az intuíció, mind a tiszta logikai konstrukció számára. Az
új korszak felvirágzása, melynek beköszöntét az új matematikai világok
megalkotása hirdeti, egy kísértést hozott magával, és a mûvészek nem tudtak ellenállni csáberejének. A mûvészet számára kijelölt feladat ezentúl az
lesz, hogy egy materiális tárgy megalkotásával megadja saját formáját az
imaginárius térnek.
N. I. LOBACSEVSZKIJ: Csupán az elõítélet hatalma, az euklideszi posztulátum
igazságának abszolút mivoltára vonatkozó elõítélet volt az, amelyik eltorlaszolta az új geometriához vezetõ utat.
EL LISSITZKY:

De csupán napjainkban, a huszadik században sikerült a mûvészi objektumok komplex-imaginárius testét annak zérusával kibõvíteni. Ez
a híres Négyzet, melyet Malevics állított ki 1912-ben Szentpéterváron.
A mûvészet szabaddá vált: szellemünk teremtõ tevékenysége, a racionalitás és a képzelet, a fizika és a matematika úgy egyesül a képzõmûvészetben, mint a pozitív egység négyzetgyöke, !
"
"
+1, a negatív egység
négyzetgyökével, "
!"
–1-gyel egyetlen komplex számon belül. A mûvészet
algebrai teste ezáltal sokkal gazdagabbá vált. A mûvészet az anyagi anyagtalanságot realizálja. Úgy döntöttünk, hogy evidensnek és szükségszerûnek
tartjuk azokat a fogalmakat, amelyeket elõdeink fölfoghatatlanoknak tekintettek, és amelyeket csakugyan képtelenek voltak fölfogni.

PIJOTR IVANOVICS KOTYELNYIKOV: Az ész egyik sajátos jellemvonása a saját
elõítéletei alól való önfelszabadításának tendenciája. Ilyen gyõzelmeket
ünneplünk a matematikában is, hiszen még ebben a tudományban is a haladást olykor az elõítéletek hatása fékezi. Ezek közt szerepel a geometriának a háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõségére
vonatkozó alaptétele. Kétezer éven át meg voltak gyõzõdve róla, hogy lehetséges volna szigorú matematikai bizonyítást adni ennek, de minden
ilyen irányú próbálkozás kudarcot vallott. Ez a kudarc vette rá kollégámat,
egyetemünk kiváló és tekintélyes professzorát, Lobacsevszkij urat, hogy
egy a megszokottól igencsak eltérõ kutatást kezdeményezzen – amely
meglepõ, sõt rendkívüli eredményeket produkált –, és egy teljesen új tudományt építsen fel, egy új geometriát, mely a következõ állításból indul ki:
A háromszög szögeinek összege kisebb két derékszögnél. És biztos vagyok benne, hogy elõbb vagy utóbb munkája elnyeri azt az elismerést és értékelést,
amelyet megérdemel.
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CARL FRIEDRICH GAUSS:

Habár semmi olyat nem találtam dolgozatában, ami
számomra új lenne, Lobacsevszkij úr munkája valóban mesteri, és a legtökéletesebb geometriai szellemben fogant. A róla napvilágot látott ismertetés kifejezetten nemtelen és egy nyilvánvalóan hozzá nem értõ szerzõtõl
származik. Intézkedtem róla, hogy Lobacsevszkij urat Akadémiánk felvegye levelezõ tagjai közé.

PIJOTR IVANOVICS KOTYELNYIKOV: A makacs elõítélet, amely ellen harcolnia
kellett, a következõképpen fogalmazható meg: abban kell hinnünk, amit a
szemünk lát. Melyik orosz lenne képes, hogy hidegvérrel szemlélje a tudomány gyors sikereit hazájában? Talán nincs már messze az a pillanat, amikor Oroszország kamatostul letörlesztheti az Európával szemben régóta
fennálló szellemi adósságát.

PAUL CARUS: A nem-euklideszi geometria egy járványos betegség tünete.
Minden egészséges lelkületû ember megbotránkozik a láttán. És ha egy
metageométer barátja a legnagyobb komolysággal és rendkívüli tudományossággal azt magyarázgatja neki, hogy az egyenes görbe, akkor a legtermészetesebb módon kétségei támadnak az illetõ szellemének egészségi
állapota iránt.
GOTTLOB FREGE:

Morbus mathematicorum recens – amint azt egy más alkalommal már megjegyeztem.
DIETRICH VON ENGELHARDT:

Minden történelmi korszakot egy planetáris járvány kísért. Az ókoré volt a lepra. A pestis a középkor betegsége volt,
a vérbaj a reneszánszé. A kolera a tizenkilencedik század csapása.
PAUL STÄCKEL:

A kolera Oroszország tatár sztyeppéin ütötte föl a fejét. Miközben Imaginárius geometriájának szövegén dolgozott Kazanyban, Lobacsevszkij a kolera elleni harc céljából alakított bizottságának volt az
elnöke. A járvány hullámai 1831-ben elérték Erdélyt. Bolyai megkapta a
betegséget, mialatt munkája sajtó alatt volt. A járvány elöntötte Németországot és megakadályozta a postát abban, hogy A tér abszolút tudományát,
amelyik éppen akkor hagyta el a nyomdát, eljutassa Gausshoz. Ugyanebben az évben, 1831-ben, Berlinben, Hegel is áldozatául esett ennek a csapásnak. Míg életben volt, fáradhatatlanul ismételgette, hogy a geometria
halott tudomány, mert nem ismeri a dialektikus mozgást. A nem-euklideszi geometria talán meggyõzhette volna az ellenkezõjérõl. De errõl õ nem
szerezhetett tudomást: még nem volt halott.
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EDUARD STUDY PROFESSZOR:

Axiomitisz: egyiptomi csapás a modern matema-

tikusok módjára.
DE. EUGEN DÜHRING: A nem-euklideszi elmebaj, mely hipertérbeli szentélyeikben a spirituális alkímiából és a babonaságból származó metafizikai
fantazmagóriák sajátja, egy járványos kórnak, a paranoia paralytica philosophastrixnak a torzszülött gyümölcse!
PAUL CARUS: És különben is, nem gyanús-e már az is, hogy ezt az új geometriát egy idõben két igencsak fura és különc, hogy ne mondjam kiszámíthatatlan figura fedezte fel, egy orosz és egy magyar, akik az európai
civilizáció határvidékein fekvõ barbár területekrõl érkeztek hozzánk?
JORGE LUIS BORGES:

De hogy ezek a barbár területek, ahol a föld szörnyeket
szül, a legbelsejükben egy tündöklõ várost rejtegethessenek, ez számunkra, mindnyájunk számára, teljesen fölfoghatatlannak tûnt.
EDMUND HUSSERL:

Bolyai és Lobacsevszkij: a nem-euklideszi geometria egzotikus védõszentjei.

CHRISTIAN LUDWIG GERLING: Oroszország messzi sztyeppéi, kedves Gauss
úr, úgy tûnik rendkívül kedvezõ talajt nyújtanak az efféle spekulációkhoz.
Schweikart úr ugyancsak feltalálta a maga Asztrális geometriáját, mialatt a
jogtudományok professzora volt a kharkovi egyetemen.
WILLIAM SKEY:

Az eszmék illegitim burjánzása, egy elficamodott teremtõerõ
szüleménye ez a nem-euklideszi szörny, mely felfal mindent, ami megelõzte.

LAUTRÉAMONT GRÓFJA:

Nem hasznos számodra, barátom, hogy egy általad
megingathatatlannak hitt axióma porcogós teknõspáncéljába burkold magad.
Vannak más axiómák is, amelyek ugyancsak megingathatatlanok és a tiéddel
párhuzamos vonalakon haladnak. Annak, akinek az intelligenciája nagyobb
energiával bír, aki nagyobb dolgokra képes és jobban szereti a borsot és az arzént, mint karamellkrémet, annak jó oka van arra, hogy ennek megfelelõen
cselekedjen, anélkül hogy szándékában állana ráerõszakolni békés uralmukat
azokra, akik reszketnek a félelemtõl egy kocka felületeinek beszédes kifejezései elõtt. Próbálkozz tehát te is épp úgy azzal, hogy átviszed a képzeletedbe
az én hulla-értelmem különféle változtatásait. De légy óvatos. Midõn ezeket
írom, új borzongások járják át a szellemi légkört: és bátorság kell ahhoz, hogy
szembenézzünk velük. De miért vágsz ilyen grimaszokat?
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FÉLIX HAUSDORFF:

Nyilvánvaló, hogy a fizikai tér rendjén belül semmi szabadsággal nem rendelkezünk, arra vonatkozólag, hogy a tér struktúráját
meghatározzuk. Ám ami a geometriai teret illeti – és szeretném ezt a tényt
teljes paradox erejében kiemelni –, fennáll a választás szabadsága, mégpedig a szó legerõsebb értelmében. Ez a gondolkodás szabadsága, a gondolat
teremtõ tevékenységének szabadsága, az a szabadság, amit a matematika
gyõzedelmesen kivívott a filozófiai elnyomás akarata ellen folytatott harc
során.
NICOLAS D. GOODMAN:

A matematikai világ inkább a fizikai világra hasonlít. Nem teremtjük, hanem felfedezzük.

A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

Cantor azt hirdette, hogy a matematika
lényege annak szabadságában áll. Ez egy rendkívül kényelmes elv, hiszen
nem szab semmilyen határt a matematikai alkotásnak, és elõzetesen igazol bármilyen absztrakt vagy önkényes konstrukciót létrehozó szeszélyt.
Sokan vannak a matematikusok között, akik osztják Cantor felfogását, a
matematikának erre az állítólagos „szabadságára” vonatkozólag. Ez a felfogás még a Nagy Szovjet Enciklopédiába is beszüremlett, ahol is ennek nyomait az A. A. Kolmogorov neve alatt megjelent „matematika” szócikkben
találjuk meg, az 1936-os kiadás 38. kötetének 390–391. oldalán.

COLIN ABBÉ:

Íme az a geometriai hely, ahol a logikai libertinizmus a maga
szaturnáliáit ünnepli.

GEORG CANTOR: Ön hipotéziseket vesz fel az aritmetika területén belül,
kedves Veronese úr, Riemann, Helmholtz és metageométer társaik módjára, akik a négyszögletes kör éppoly hamis, mint amilyen ellentmondásos
hipotézise mellett állnak ki. Ez egy végzetes tévedés, mely súlyos következményekkel jár. És nyilvánvalóvá vált, hogy hová vezethet bennünket
egy ilyen koncepció, amikor az ön siralmas „hipotéziseibõl” kiindulva eljuttatta önmagát az aktuálisan végtelen kicsiny, teljesen illegitim és ellentmondásos fogalmához. Ami, természetesen, egyáltalán nem csökkenti az
ön iránt táplált mély tiszteletemet és nagyrabecsülésemet.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

De ez a fenntartások nélkül, elõvigyázatlanul gyakorolt „szabadság” szükségképpen logikai ellentmondásokhoz vezet, mint amilyen például az összes halmazok halmazának fogalma.
E „szabadság” nyilvánvaló ellentéteként a halmazelmélet összes nagy sikereit a természettudományok, a technika és a gyakorlat által felvetett prob-

212

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

lémákból kiindulva aratta, és nem a matematikai gondolkodás „szabad”
szárnyalásának jóvoltából. Ennek az állítólagos „szabadságnak” az elve
egyáltalán nem felel meg a matematikai objektumok reális meghatározottságának. Valójában a Cantor-féle idealizmus megnyitja azt az utat, amely
egyenes úton vezet az uralkodó osztályok szolgálatában álló idealizmushoz és klerikalizmushoz, mint azt egyébként Cantor személyes példája is
mutatja, aki elválasztva az anyagot annak absztrakciójától, nyílegyenesen
az Úristenhez jutott el.
CHRISTIAN FRIEDRICH GUSTAV BELLERMANN:

Az anyagi világban mindenütt
szükségszerûség uralkodik. Az abszolút szabad tett tehát csak a szükségszerûség láncolatán kívül elhelyezkedõ lénytõl eredhet, egy olyan lénytõl, aki önmagának oka. Ez Isten. Isten léte tehát be lenne bizonyítva, ha
találnánk a világegyetemben egy olyan tartományt, ahol abszolút szabadság uralkodik. Ez a tartomány létezik: ez a tér. Nincs szükségszerûség, mely a térre rákényszeríthetné az euklideszi geometriát. A tér
ugyanúgy lehet euklideszi, mint nem-euklideszi. A tér tehát az abszolút
szabad tett tartománya, és ez egy olyan prerogatívum, ami kizárólag Istent illeti meg. Ezért a nem-euklideszi geometria legfõbb haszna éppen
abban áll, hogy kétségbevonhatatlan kozmológiai bizonyítását adja Isten
létének.

SPINOZA: Deus sive geometria…
CHRISTIAN FRIEDRICH GUSTAV BELLERMANN:

Nagyon meglep, hogyan kerülhette el ez az érv Kant figyelmét, aki korábban már állást foglalt amellett,
hogy Isten az euklideszitõl különbözõ geometriai törvények szerint is
megalkothatta volna a teret.

SPINOZA: De ez pontosan ugyanaz volna, mint azt mondani, quod Deus
potest efficere, ut ex natura trianguli non sequatur34, hogy három szöge ne legyen két derékszöggel egyenlõ.
LEIBNIZ:

Ha Isten úgy határozna, hogy egy adott pontból egy adott egyenessel párhuzamos egyenest húz, anélkül hogy akár ebben a határozatban,
akár annak körülményeiben bármiféle determináció fennállna annak a
szögének az értékére nézve, amelyet a párhuzamosak egy közös metszõvel
alkotnak; úgy ebben az esetben a determináció a dolog természetébõl
adódna, az egyenes párhuzamos lenne és a szögek két derékszöget tennének ki, mivel csak ez van meghatározva, ez az egyetlen tûnik ki a többi kö-
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zül. És ily módon kell elgondolni annak a világnak a megteremtését is,
amelyik az összes lehetséges világ közül a legjobb, annál is inkább, mivel
Isten nem csupán a felõl rendelkezik, hogy egy világot teremt, hanem a felõl is, hogy mind közül a legjobbat teremti meg.
IMMANUEL KANT:

Az, hogy egy dolog aktuális léttel bírhat, anélkül hogy a
világ valamely részében effektíve jelen volna, paradox állítás, jóllehet nem
egyéb, mint jól ismert igazságok közvetlen következménye. Teljességgel
lehetséges tehát, hogy Isten több millió világot teremtsen.
NOVALIS:

Miért ne nyilatkoztathatná ki Isten önmagát a matematikában?

IMMANUEL KANT:

Az összes ilyen lehetséges térrõl szóló tudomány lenne a
legmagasabbrendû geometria, amelyet a véges értelem kigondolhat. Az is
nagyon valószínû, hogy Isten létrehozott valahol ilyen tereket. Ezek a terek egymástól teljesen elszigetelt, független, zárt világok, bármiféle lehetséges kapcsolat nélkül a miénkkel. Ám az ilyen diszkontinuitások, hézagok
és szeparációk ellentmondanak a harmónia, a koherencia, a rend és a tökéletesség törvényeinek. Így bár az a sokféle tér, amelyrõl beszéltem in sensu
strictissimo metaphysico lehetséges, mégsem nagyon valószínû, hogy több
világ létezne. És egy négydimenziós világ egy non-sens.
RAYMOND QUENEAU:

Igen, nem létezõ. De mit keres ez az arc a három dimenzión kívül? És mit keresnek ezek a kezek túl a harmadik dimenzión?

JOHN WALLIS: A negyedik dimenzió felülmúlja lehetetlenségben a kentaurt
meg a himérát is.
LEIBNIZ:

A himérák kezdenek visszatérni. Ami a poézis országában történt,
az történik a filozófia országában is. Az emberek beleuntak a ésszerû regényekbe, mint amilyen a Clelie Françoise vagy az Aramene Allemande, és
egy idõ óta visszatértek a tündérmesékhez. A vulgáris filozófia könnyedén
elfogad minden efféle fikciót. Az enyém ennél szigorúbb.
LUDWIG WITTGENSTEIN:

Egy négydimenziós hiperkocka! „Te jó Isten!, hiszen
ez rémületes!” – kiáltasz fel. De mindjárt levetítem a négydimenziós
hiperkocka árnyékát ebbe a háromdimenziós térbe: íme, itt van, ni! Most
aztán minden rendben is van, nem igaz? Semmi rémísztõ: mindkét lábával a föld talaján álló lapos banalitás!
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GUILLAUME APOLLINAIRE:

Az új festészet a végtelen univerzumot tekinti eszményképnek, és kizárólag a negyedik dimenziónak köszönhetjük a tökély
új normáját.

D’ALAMBERT: Nem lehetséges háromnál több dimenziót elgondolni. Mindazonáltal egy igen szellemes, általam jól ismert személy úgy gondolja,
hogy lehetséges volna az idõtartamot negyedik dimenziónak tekinteni, &
hogy az idõ szorzata a háromdimenziós testtel valamiféleképpen egy
négydimenziós produktumot eredményezne. Ez az elgondolás kétségbe
vonható, de ennek ellenére nekem úgy tûnik, hogy van némi érdeme, ha ez
nem is volna egyéb, mint az eszme újdonsága.
ALEXANDRIAI PAPPUS:

Három egymással arányos egyenes szelet felfogható
úgy, mint egy derékszögû parallelepipedon egy csúcsában összefutó három
éle. Ezek egy testet fognak közre. De nem szabad azt mondani, hogy
„Négy egymással arányos egyenes szelet egy általuk közrezárt test négy
élét reprezentálja”, hiszen nem létezik semmi, ami három dimenziónál
többet foglalhatna magába. Közvetlen elõdeink egyike-másika hajlik arra,
hogy a dolgokat ilyen módon értelmezze, anélkül hogy tisztában lenne azzal, hogy mi is következik egy ilyen felfogásból: egy négyzet négyzettel való szorzata! Tiszta lehetetlenség!
JOHN WALLIS:

Egy lehetetlen dolog feltevésébõl hasznos igazságok következ-

hetnek.
GEORGE BOOLE:

Az érzékeink által tapasztalt tér háromdimenziósnak tûnik.
De ez a korlátozás teljesen önkényes. Valóban, nem létezik semmiféle mélyen fekvõ ok, ami megakadályozhatná, hogy négy vagy ennél több dimenziós teret gondoljunk el.

HENRY MORE: Minden olyan érv, amelyet felhoznak a tér negyedik, imagináriusnak nevezett dimenziójának realitását állító evidens bizonyításaim
ellen, meg nem történtnek és semmisnek tekintendõ.
LEIBNIZ:

A világon kívüli tér imaginárius.

PIERRE BAYLE:

Nézzen utána, hogy milyen észrevételeket fûz Wittichius úr
Suarez negyvenegyedik Disputációjához, aki azt próbálta megmagyarázni,
hogy miként lehet jelen Isten ezekben az imaginárius terekben. Meg kell
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mondanom önnek, hogy Wittichius úr már csak azért is igen tekintélyes
tanú, mivel oszlopos tagja volt a kartéziánus & racionális pártnak & mert
teljes erejével azon dolgozott, hogy a Szentírást összebékítse a filozófiával.
HENRY MORE:

Minden, ami létezik, egy térbeli helyen létezik, és kiterjedése
van. A nullibistákkal és fejedelmükkel, Descartes-tal szemben azt állítom,
hogy Isten és a lelkek valóságosan léteznek. Tehát egy helyet foglalnak el,
és kiterjedésük van. De a fizikai tér minden helyét a háromdimenziós testek anyagi szubsztanciája tölti ki. Azonban a holonmeriánusok eretnekségével, Spinoza követõivel szemben, a hely, amit Isten esszenciájának
kiterjedése elfoglal, nem tévesztendõ össze a testi szubsztancia részeinek
összességével. Mivel azonban Isten létezik, éspedig túl a hosszúságon, a
szélességen és a mélységen, létezik a kiterjedésnek egy negyedik dimenziója is; ez a spissitudo essentialis, az isteni lényeg koncentrációja, az amit a
Kabbala a tzim-tzum szóval jelöl, ahol Isten és a szellemek lakoznak, és ahol
a helyük, a maqom van. Isten jelenvalóságából szükségképpen következik a
négydimenziós univerzum realitása.
SAUNDESRS MACLANE:

De ha van négy, akkor miért nincs öt? Vagy akár végtelen sok dimenzió? Hisz egy ilyen térnek is jól meghatározott geometriai
jellemzõi vannak, bár fogalmam sincs róla, hogy ez Isten, avagy az ördög
találmánya-e.
PIERRE BAYLE:

A Természetben nincs semmi olyan képesség, amit ne Istentõl kapott volna. Honnan van, hogy egy fa nem rendelkezik azzal az erõvel, hogy csontokat & ereket hozzon létre? Honnan van az, hogy az
anyagnak épp három dimenziója van? Miért nem elég neki kettõ? S mért
nem rendelkezik néggyel?

SIMPLICIUS:

Ptolemaiosz, a csodálatos, írt egy sajnálatos módon elveszett
könyvet A dimenziókról, amelyben bebizonyította, hogy a lehetséges térdimenziók száma háromra korlátozódik.
LEIBNIZ: Bayle úr kissé túlságosan is túlfeszítette Isten szabad választását. Sza-

vai alapján úgy vélhetnénk, hogy a térdimenziók száma Isten választásától
függ, mint ahogy tõle függ az is, hogy a fák állatokat teremjenek-e vagy sem.
Valóban, honnan is tudhatnánk, hogy léteznek-e olyan bolygók, ahol igazolódik az a skót állatmese, mely szerint, amint mesélik, a fákon madarak teremnek. De nem ez a helyzet az anyag dimenzióival. Annak hármas számát nem
a legjobb világra vonatkozó észok, hanem a geometriai szükségszerûség határozza meg; ez olyan dolog, amit a geométerek be tudtak bizonyítani.
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JOHANN FRIEDRICH HERBART:

Nincs olyan térkonstrukció, mely lehetõvé tenné, hogy túllépjünk a három dimenzión.

MAURICE MAETERLINCK: Geometriai szempontból a kiterjedésre vonatkozó
minden koncepció – a dimenziók számára való tekintet nélkül – pusztán
logikai úton levezethetõ és igazolható.
ROBERT GREENE:

We shall only observe that the Reason of the foregoing
Objection seems to lie in this, that Men have already form’d in their
Minds their Idea of Length and Breadth, or of Space in General, as actually Existing in Nature, and which becomes Unvariable, whatever passes
thro’it; Thus, consequently it is thought, if a Million of Squares are carry’d parallel to themselves thro’the same Cube, or so many Lines thro’the
same Square, both the Square and the Cube will be still Constant and
Unvary’d. But if we Examine truly into this Sort of Arguing, the Case will
appear to be Extreamly Different; for in the Generation of Mathematick
Quantities, there is nothing supposed before the Production of those
Quantities, not so much as Length or Breadth; and consequently, since
Length is Produced, where there was no Length before, and Breadth,
where there was no Breadth, &c. for the same Reason there may be more
Dimensions than Three Produced in the same Abstracted Space, which
were not there before, namely, by such Actual Productions as are already
Describ’d; And that the Generation of Mathematick Quantities, by
Drawing a Cube into a Line, &c. and from thence Forming both Lines,
Squares, and Cubes, Each of them of Different Dimensions from what are
vulgarly Receiv’d, is Agreeable to this Reasoning and Corresponding with
Nature, as it Really Exist, we have already shewn in our Geometry of Solids,
or of Matter, Geometrica Solidorum, which was in Part Written by me, when
I was Under-Graduate in this University, Cambridge, 1712, lib. I, prop. I,
coroll. 9: non solum cubus abit in Tres Dimensiones verum etiam in Quatuor,
Quinque &c., in infinitum, vel in ea item quae à numeris fractis exprimitur. The
Question is, whether a Cube carry’d Parallel to it’s self, according to the
Direction of the same Line, may not Produce a Cube of a Different Value,
Depth, or Space, which we affirm it may. Nor can it be oppos’d to this
Generation of Mathematick Solids, to the 4th, 5th, 6th, or 100th Dimension,
or to Infinity, that it is only Describing the same Space over-again. For Ten
Dimensions may as well Exist together as One, since they all of them Exist
in nothing but Themselves, that is, Five, Six, or Ten Dimensions do not
Exist in Three Dimensions, no more than Three in Two, but they Exist in
Themselves, where Nothing of Them before Existed.35
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LEIBNIZ:

Látom, mint térnek vissza az egyébként tudós és jó szándékú Henry Morus úr és mások mulatságos elképzelései…

A GENTLEMAN OF GRATZ:

Greene úr, az õ szokásos beszédmódján, amelyik
mindig kabbalisztikus, nagylelkûen megajándékoz bennünket a semmi természetére vonatkozó kopiózus elméletével.
ROBERT GREENE:

Those Real Principles of Nature and Philosophy, which we
have Proposed to the Learned World are not at Present Apprehended, or
Understood, by either the Philosophers, or Mathematicians, yet I will
Venture to Affirm, That, Neither the One will form a Just Scheme of
Elements in the Mathemathicks, Such as shall be Agreeable to Things, as
they Exist, Reason Indeed they may, and Truly, upon theire own
Abstractions, Nor will the Other give us a Consistent Systeme of
Philosophy, Till this Notion, as New and as Uncommon, as it may Appear,
is better Considered by Them; For then They will find, that a True Mathematicks does Exactly Correspond with a True Philosophy, and that there
will be an Intimate Connexion betwixt the One and the Other.36

A GENTLEMAN OF THE UNIVERSITY OF GRATZ: Kedves Greene úr, /
Kvintesszenciális Számait ön kidesztillálta Anyagukból, / És Esszenciájukat, mint vizet, egy palackban zárta, / Ennek segítségével aztán, amint
mondá, sikerült / Megpillantania a Prima Matériát primáris mélységében /
És ön azt rögvest meg is ragadta teljes mezítelenségében / Még mielõtt az
befedhette volna combjait a ûr setétségében / A legcsekélyebb rongydarabbal / Újjal vagy ósdival, kicsivel vagy naggyal. / Ó mily kegyetlen és nevetségességes / Mily pöttöm kicsiny semmiség ez.

HOFPREDIGER JOHANNES SCHULTZ: Az algebrista könnyedén dobálózhat tetszõleges hatványokkal. Ezzel szemben a geometriában hiábavaló minden
erõfeszítés, mely háromnál több dimenziós tér szemléltetésére irányul.
JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Dr. Salmon, a Chasles-féle elmélet kiterjesztésében,
Clifford úr a valószínûségekrõl írott munkájában, jómagam pedig algebrai
partíciós elméletemben, mind éreztük és tapasztaltuk, hogy milyen nagy
gyakorlati haszna van úgy kezelni a négydimenziós teret, mint valami tökéletesen kézzelfogható dolgot.

DR. MISES:

Elég az idõt a tér negyedik dimenziójának tekinteni, hogy belássuk e felfogás rendkívül termékeny voltát. Hiszen egy ilyen térben minden
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jövõbeli esemény már adott, minden már itt van. A bolygópályák nem kör
alakúak, mint azt a kisszerû háromdimenziós terünkben látjuk, hanem igazi alakjukban, spirálvonalakként jelennek meg. De ami még fontosabb, az
ennek a koncepciónak a gyakorlati haszna. A jövõ egésze már jelen van a
négydimenziós tér egy precízen kijelölhetõ helyén. Meg vagyunk kímélve a
jövõre irányuló fáradozástól, a várakozás minden bizonytalanságától. A holnapi friss kenyér már ma kisült. A pénz, amit a zsidó visszakövetel tõlünk,
már ki van fizetve, és már megtalálható ott, az õ négydimenziós zsebében.
SIR WILLIAM ROWAN HAMILTON: Kedves Graves úr, saját algebrai kutatásaim
azt sugallták, sõt ösztönöztek annak az elismerésére, hogy a térnek van
egy negyedik dimenziója.
JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Kigondolhatunk lényeket, végtelenül lapos férgeket, melyek egy végtelen vékonyságú papírlapban rejtõznek, s melyek csupán a kétdimenziós tér fogalmával rendelkeznek. Olvastam vagy
hallottam valahol, hogy nincs olyan emberi szem, amelynek sikerülne felfedezni – élve vagy halva – ezeket a ragadozókat. De az én szemeimet a
természet kivételes mikroszkopikus képességgel látta el, és ennélfogva teljes bizonyossággal állíthatom, hogy több alkalommal láttam, amint ezek a
kreatúrák tudós könyvek lapjain nyüzsögtek ide-oda. De ahogy közeledünk feléjük, azonnal megmerevednek, és egy alig érzékelhetõ kicsiny folt
formáját öltve magukra, meghiúsítják, hogy észrevegyük õket. Ugyanígy
kezelhetjük magunknak az olyan lényeket is, amelyek képesek négy vagy
akár ennél is több dimenziójú teret is realizálni! Cayley, egünk központi
csillaga, az angol matematikai iskola Darwinja, fiatalkorában ugyanezt a
merész hipotézist állította fel.

P

UBLIC OPINION: Még ha a geométerek vakmerõ képzelete gúnyt is ûz az
érzéki térrel, és olyan világot épít, ahol a párhuzamosok nem euklideszi
módon viselkednek, még akkor is tehát, ha a lehetetlent a lehetségessel helyettesítik, mindez nem több költészetnél. És Sylvester úr a maga ellenállhatatlan ékesszólásával…
JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Egy ékesszóló matematikus nem olyan volna-e,

mint egy beszélõ hal?
PUBLIC OPINION:

…szóval Sylvester úr már nyilatkozott egy-két alkalommal
a felsõbb geometria költõi jellegérõl. Mindezek, valójában, csupán modern
tündérmesék, Modern Fairy Tales.
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PUBLIC ORATOR, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE:

Sylvester noster, populi sacri
antiquissima stirpe oriundus, elegantius arte quali numerorum leges non
modo poetis antiquis interpretandis sed etiam carminibus pagendis
accommodat.37

CARL FRIEDRICH GAUSS:

Általában gyanakvással fogadom a képzelet játékait.
Jó példa erre Laplace kozmogóniai hipotézise. Igen, nem tagadom, jó magam is el-elszórakoztatom néha magam ezen a módon, de nyilvánosságra
soha nem hoznék efféle dolgokat.

SIMON NEWCOMB:

A geometriának is megvan a maga csodák országa, ahol
a geométer inkább a féktelen képzelet merész szárnyalásának adja át magát, mintsem a matematikai bizonyítások józan láncolatának, meghaladván ezáltal mindazt, amirõl, tündérmeséikben Grimm és Andersen valaha
is álmodhattak. Gondolok itt az úgynevezett nem-euklideszi geometriára.

EDWARD MOFFAT WEYER:

Semmi, ami a csodák országában történik, nem hozhatja veszélybe Eukleidész tekintélyét. Eukleidész eljátszadozhatna azzal a
gondolattal, hogy nem kellene-e nyugdíjba vonulnia, korát és érdemét megilletõ professzori nyugdíj reményében. Ámde ha figyelmesebben megvizsgálná a modern geometriát, akkor félõ, hogy a nyugdíjazás perspektívája
alaposan felzaklatná, és inkább mélységes nyugtalanságba döntené a lelkét.
PAUL VALÉRY:

Szakadékai a szörnyûségnek vagy a szeretetnek, bizarr módon
önmagukba forrasztott tájak, terek, amelyekben a háromszög szögeinek
összege eltér két derékszögtõl, nem-arkhimédészi birodalmak, saját magukat keresztezõ felületek; nem emberi világok, amelyeket – axiómákkal játszadozva – a geométer felvázol önmagának. Aki ezeket a világokat át nem
szelte, az nem tudhatja mily törékeny is a valódi világ, az a világ, amely
nem vonatkoztatja magát a lét és a nem-lét alternatívájára. Nem mondhatjuk ezekrõl, hogy valóságosak; de azt sem, hogy nem azok.

GODFREY HAROLD HARDY: A képzeletbeli univerzumok sokkalta szebbek,
mint ez a reális, oly ostoba módon összetákolt világ.
ANDRÉ-MARIE AMPÈRE:

Az absztrakciók világa az egyetlen, mely megéri a fáradságot, hogy lakhelyünk legyen.

CHARLES BAUDELAIRE:

Buffon, aki hasonló kérdésekben minden gyanúnak
fölötte áll, nem gondolta-e maga is azt, hogy a szép nemesebb, mint az igaz?
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PAUL VALÉRY:

Semmi nincs, ami olyan szép, mint az, ami nem létezik.

HERMANN LOTZE:

De vajon, mindannak ami, ha létezne, szép volna, szükségképpen léteznie is kell?
LEIBNIZ:

Ha Isten lehetséges, létezése szükségszerû.

HERMANN LOTZE:

Az a geometria, amelyik arra alapul, hogy a háromszög
szögeinek összege nem egyenlõ két derékszöggel, kevésbé tekinthetõ valami szép tudománynak, legyen az bármilyen ezoterikus is, mintsem sokkal
inkább mint tanúbizonysága a geométerek logikai barbárságának.
EDMUND HUSSERL:

Lotze koncepciója hamis. A nem-euklideszi geometria
ugyan nagyon valószínûtlen, de nem teljesen kizárt.

FRIEDRICH PIETZKER PROFESSZOR:

Lobacsevszkij tételei nem egyebek, mint
könnyelmû állítások, légbõl kapott szavak. Koncepciójának önkényessége
kézzelfogható. Több mint szörnyûséges, a nem-euklideszi geometria abszolút haszontalan.

THÉOPHILE GAUTIER:

Mindaz, ami hasznos, az csúf.

G. H. HARDY:

Csak a háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõsége hasznos. Az a háromszög, amelyben a szögek összege eltér két derékszögtõl, teljesen haszontalan. Nem használható sem az egyenlõtlenség
növelésére az anyagi javak elosztásában, sem az emberi élet közvetlen
megsemmisítésére.

TRISTAN TZARA:

A tudomány undorító számomra, mihelyt elveszti hasznossági jellegét, azaz haszontalanságát. Gyûlölöm az elhízott objektivitást
és a harmóniát, azt a tudományt, amelyik mindent rendben lévõnek talál.
Folytassátok csak így tovább, gyermekeim, emberiség, nyájas polgárok és
szûz újságírók…
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS: Az idealisták által felélesztett viták ellenére a probléma lényege abban a válaszban áll, amelyet a következõ kérdésre adunk: a matematikai fogalmak és tételek alkalmazhatók-e
a gyakorlatban, avagy nem?
PAUL VALÉRY:
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DE BROGLIE ABBÉ: Jóllehet egy elfogadhatatlan kiindulópontot vesznek alapul, és lehetetlen objektumokról értekeznek, a következmények úgy folynak a premisszákból, hogy ezáltal semmit sem vétenek a szabályok ellen.
Ezek a levezetések tehát a logikai képesség gyakorlatai. Kiindulópontjuk
egy evidens igazság tagadása.
PLATÓN:

Valóban, kedves Kratüloszom, tegyük fel, hogy az, aki az elsõ terminusokat felállította, egy demiurgosz, egy törvényhozó istenség, a velük
ellentétessel helyettesítette volna az elsõ princípiumokat, és azt tette volna
meg igaznak, amirõl tudta, hogy hamis, és hogy ettõl fogva ehhez tartotta
volna magát, mint alapvetõ tézishez, azért hogy kikényszerítse azokat az
állításokat, melyek eme BDjJ@< R,à*@H# eme elsõ hamis tézisbõl következnek. Ebben nem volna semmi meglepõ vagy lehetetlen, nem igaz?
KRATÜLOSZ:

De vigyázz, Szókratész, vigyázz! Te túlságosan messzire mégy.
És vigyázz, nehogy a dolgok ne úgy álljanak, mint ahogy mondod, hanem
épp megfordítva. Mert ha másként volna, akkor az, aki megalapozta a neveket, az onomaturgosz, a nevek mestere, nem maradhatott volna meg az
igazság doméniumában: hisz ha a legelsõ princípium nem volna igaz, hogyan volna akkor lehetséges, hogy a belõle következõ tételek egésze összhangban maradjon önmagával? Mert az igazság bizonyosságának legfõbb
jele: a nyelvben megfogalmazható összes állítások logikai koherenciája!
Íme, ez az, aminek a te számodra is a bizonyosság legdöntõbb tanújelét
kell alkotnia, azé a bizonyosságét, amellyel az, aki a neveket megalapozta,
megmaradt az igazság birodalmában. Hiszen ha a legelsõ tétel nem volna
igaz, miként érhetnéd el, hogy az mégis oly tökéletes összhangban maradjon az összes többivel?

PLATÓN:

Csakhogy ez, kiváló Kratüloszom, semmi esetre sem fogadható el
sem mint bizonyíték, sem mint igazolás. Hiszen pontosan ennek vagyunk
tanúi bizonyos geometriai levezetések esetében, ahol – anélkül talán, hogy
ez tudatossá váljék – egy kiindulópontként adott tézisbõl nagyszámú következményt vezetnek le, amelyek egymással tökéletes összhangban vannak, noha az a tézis, amely e geometriai levezetés alapjánál áll – maga a
kiinduló hipotézis – hamis.

ARISZTOTELÉSZ:

Például, pusztán hipotetikus alapon állítom, hogy lehetetlen
a háromszögnek olyan szögekkel rendelkeznie, amelyek összege egyenlõ
két derékszöggel; ami azt jelenti, hogy e feltevés alapján egyetlen olyan háromszög sem létezik, melynek három szöge két derékszöggel lenne egyenlõ. De ha ez az, ami fennáll, akkor a négyzet átlója is kommenzurábilis.
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JEAN-CLAUDE PONT:

Valamint igen nehéz egy olyan jelenkorbeli filozófust elképzelni, aki valamelyik definíciója kommentálásának céljából a véges dimenziójú lokálisan kontraktibilis metrikus terekre hivatkozik, ugyanilyen
nehézségekbe ütközik az is, hogy elképzeljük Arisztotelészt, amint egy
ennyire agyafúrt nem-euklideszi teorémára hivatkozik, csupán annak a
céljából, hogy ezzel szemléltesse a hipotetikus lehetetlenség fogalmát. Mellesleg Georges Kayas úr is osztja ezt a kételyt. Az igaz ugyan, hogy Arisztotelész szövegében szerepel a logikai implikáció szakkifejezése gÂ… i"Â:
„Ha (A igaz), akkor (B is igaz).” De Arisztotelész és az Akadémia
geométerei számára is minden bizonnyal teljesen ismeretlen maradt az az
ok-okozati összefüggés, amely a geometriában valóban fennáll az euklideszi háromszögek lehetetlenségérõl szóló „A” állítás és a négyzet diagonálisának inkommenzurabilitásáról szóló „B” állítás között. Valóban, hogyan
is lehetne elgondolható, hogy ezek birtokába juthattak volna egy ennyire
mély, nem-euklideszi teorémának? Nekem sokkal inkább úgy tûnik, hogy
Arisztotelész e szavainak a legvalószínûbb magyarázata abban rejlik, hogy
Arisztotelész a két kijelentést, „A”-t és „B”-t olyan példáknak tekintette,
amelyek között egyáltalán semmiféle kauzális összefüggés nem áll fenn.
Ami pedig a logikai implikációnak ama standard kifejezésének – amit szövegében Arisztotelész használ – oly értelmû interpretációját illeti, mely
szerint ez a terminus itt arra a kauzális összefüggésre utalna, amelyik a két
állítás között valóban fennáll, azt én, talán kissé irreverenciózusan, inkább
Aris-Toth teorémájának nevezném.

NICOLE ORESME: Annak a háromszögnek, amely a félgömb felszínének
negyedrészét foglalja magában, három derékszöge van. De egy abszolút
síkfelületen lévõ egyenes vonalú háromszög esetében egyszerûen lehetetlenség arról beszélni, hogy annak két derékszöge volna. Ám Arisztotelész
csupán példának okáért hozza fel ezeket a dolgokat, mint ha valaki ezt így
mondotta, avagy így mondhatta volna.
SIMPLICIUS:

A négyzet kapcsán Aphrodisiai Alexandrosz felhívja figyelmünket arra a tényre, hogy a négyzet átlójának összemérhetõsége hipotetikusan
lehetséges és igaz – amint erre Arisztotelész Az égrõl szóló mûvének elsõ
könyvében utal. És Alexandrosz két példát idéz ennek illusztrálására, az
egyik egy olyan négyzeté, melynek átlója egyenlõ oldalával, a másik pedig
egy olyané, melynek átlója az oldal kétszerese.
PLATÓN:

Tehát annak, aki egy ilyen vállalkozásba fog, a lehetõ legtüzetesebben meg kell vizsgálnia, hogy megbizonyosodjon arról, hogy vajon a tézi-
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sek, amelyeket kiindulópontnak vesz fel – azaz a gondolatmenetének alapjainál álló arkhé – valóban egy igazi princípium-e, vagy nem. Ami azonban
engem illet, hát megvallom, engem igazán meglepne, ha az elsõ hamis tézisbõl levont következményeknek együttese valóban koherens lenne.
KRATÜLOSZ:

Miként volna lehetséges az, kedves Szókratészem, hogy aki az
elsõ neveket és princípiumokat megszabta, önmaga lényegének ellentmondva határozhatta volna meg ezeket? Hiszen a geometriai nyelv demiurgosza nem lehetett más, hacsak nem egy démon vagy egy isten.

SZÓKRATÉSZ:

De létezik nemcsak egy jó, hanem egy gonosz demiurgosz is.
A hamis princípium ennek a gonosz demiurgosznak a mûve. Hamis voltának teljes tudatában tette ezt a geometria alapjaihoz, és mi, többiek, akik
az õ hamis geometriai nyelvét beszéljük abban a legmélyebb meggyõzõdésben, hogy ez a nyelv az igazat és csak az igazat, az abszolút és szükségszerû igazságot mondja, nem vetünk számot azzal, hogy – amint azt már
másutt is mondottam – mi csupán marionettbábuk vagyunk valamilyen
játszadozó isten kezében.

KRATÜLOSZ: Ez a te demiurgoszod, Szókratész, egy ugyancsak gyenge kibúvó. Egy rossz tréfa, mely éppoly nevetséges, mint amilyen szégyentelen.
És te ezt ugyanazon cél által vezetve találtad ki, mint valami szánalmas
drámaíró, aki – mivel a drámai csomó kibogozására jobb megoldást találni
képtelen – ex machina röpít isteneket a színpadra.
PLATÓN:

Valójában a szavak azok, amelyek egymás ellen beszélnek és ellentmondanak egymásnak. Örökös vitában állnak, szüntelenül civakodnak
egymással, és az egyik azt állítja, hogy egyedül õ fejezi ki az igazságot, míg
a másik ugyanezzel az igénnyel lép fel a maga számára. Miféle eszközzel
rendelkezünk ebben az esetben arra, hogy döntsünk, és mi az, amire döntésünket alapíthatjuk? Talán más szavakhoz képest? De más, az adottaknál primitívebb szavak nem léteznek! De te, derék Kratüloszom, akit
mestered, Hérakleitosz, szigorú múzsája ihletett, te talán az õ pártján
állsz, amikor õ, a maga nehéz és homályos módján, azt mondja, hogy a viszályban lévõk egyetlen harmóniában, összhangban vannak egymással. Talán
tényleg így van, kedves Kratüloszom, de az is meglehet, hogy nincs így!
Bátran és módszeresen kell hát vizsgálódni, és nem kell túl hamar elfogadni akármit. Gondolkozz tehát, és ha valamit találsz, megmondod majd nekem is, nem igaz?
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KRATÜLOSZ: Ezt fogom tenni. De hidd el, Szókratész, mind mostanáig sem
szûntem meg gondolkodni rajta, és akárhogy is nézem, szerintem mégis
inkább úgy állnak a dolgok, ahogyan azt Hérakleitosz mondja.
SIMONE WEIL:

Nem volt-e Platónnak egy elõérzete a nem-euklideszi geometriáról, de valamilyen más értelmezésben?

DUGALD STEWART: Minden tudomány reális tényekre vonatkozik. A matematika kiindulópontjai azonban puszta hipotézisek. A matematikus munkája abból áll, hogy ezekbõl a hipotézisekbõl származó szükségszerû
következményeket kidolgozza. A teorémák csak annyit állítanak, hogy
szükségszerû kapcsolat áll fenn hipotézis és következmény között. Ebbõl
következik, hogy egy önkényes definícióhalmaz megadásával, lehetséges
volna egy ugyanolyan bizonyosságú tudományt megkonstruálni, mint
amilyen a geometria, a morál, a politika vagy a fizika területein is, feltéve,
hogy tételei nem inkoherensek egymással, avagy hogy nem fejeznek ki abszurd képtelenségeket. Az igaz és hamis terminusok nem alkalmazhatók
rájuk. Ez az, amit – zseniális módon – Prévost úr is elõrelátott. Már maga
Leibniz is felhívta a figyelmet a római jog és a geometria közti különös párhuzamosságra.
JAMES M’COSH:

Valóban, amit nem-euklideszi geometriának hívnak, az megegyezik a jól ismert, és már Platón által jelzett, proton pszeudosz típusú
szofizmussal.

D

E BROGLIE ABBÉ: Ahhoz hogy ne legyenek abszurditások, az Eukleidészével ellentétes rendszer teorémáit a következõ fenntartásnak kellene megelõznie: «Ha» – ha, valamilyen lehetetlenség folytán – a háromszög
szögeinek összege kisebb volna két derékszögnél, akkor…
SIMON NEWCOMB:

Pusztán logikai szempontból egy ilyen hipotézis elfogadható, feltéve, ha annak tartjuk, ami, vagyis kizárólag hipotézisnek. Nincs jogunk ennél messzebb menni.

WILHELM LANGIUS: Sextus szerint az egész geometria egyszerû hipotetikus ál-

lításokra épül. De minden hipotézis két ellentétes terminust tételez fel. És
ha az egyik hipotézist elfogadjuk, és a belõlük származó következmények
helyesek és összhangban állnak egymással, akkor, mondja õ, az ellentétes
hipotézist ugyanúgy el kell fogadnunk, és a belõle származó következmé-
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nyek ugyanennyire helyesek és összhangban lévõk lesznek. Ebbõl a pürrhonisták szerint az következik, hogy minden hipotetikus okoskodást érvényesnek és igaznak kell tartani. Az egyik hipotézis ugyanannyira igazolt,
mint az ellentéte. Ez esetben arra kényszerülnénk, hogy az érvelések kiindulópontjaként két olyan állítást fogadjunk el, melyek közül az egyik a másik cáfolata, mondjuk például Püthagorasz tételét és annak ellenkezõjét. De
a pürrhonisták geometriával szembeni érve hamis, frivol és csalárd.
OSCAR PERRON:

Az, hogy a geometriai axiómák bizonyíthatatlan hipotézisek, bizonyára jó alkalmat ad a csûrésre-csavarásra a hiperszkeptikus számára. Ez teljes jóhiszemûséggel fogja állítani, hogy ebben az esetben
lehetnének akár hamisak is. Bármilyen benyomást is keltene egy ilyen deklaráció, én azt állítom, hogy egy axióma soha nem lehet hamis.

SPINOZA: Nihil in ideis positivum est, propter quod falsae dicuntur.

38

Tehát:
Minden idea igaz, amely feltétlen módon, azaz tökéletesen és adekvátan
megvan bennünk.
OSCAR PERRON:

Következésképpen minden axióma önmagában érvényes és

igaz.
LAZARUS BENDAVID:

Az axióma természetéhez hozzátartozik-e, hogy a tagadása hamis, vagy hogy a tagadása ugyancsak igaz? Errõl nekem semmi fogalmam nincsen.
CARL FRIEDRICH HINDENBURG:

Micsoda paródia Bendavid úrnak ez a munkája!

NOVALIS:

Posztulátum és ellen-posztulátum: a legérzékletesebb, a legfrappánsabb igazsághoz hozzátartozik egy olyan igazság, ami ellentétes vele, és
ami mégis ugyanolyan frappáns, mint az elsõ.
GUILLAUME D ’AUVERGNE:

Nem létezik és nem is létezhet két princípium vagy
két Isten. Csak egy princípium, csak egy Isten létezik.
JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Algebrák? Geometriák? Bevallom, ugyanolyan
visszataszítónak találom e szavakat többes számban használni, mint feltenni, hogy több isten létezik.

FRIEDRICH DÜRRENMATT:

Nincs több geometria. Csak egy geometria van: a

nem-euklideszi!
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CHARLES RENOUVIER: A nem-euklideszi axióma egy ellenposztulátum, tehát teljes értelmetlenség, tiszta nonszensz. Az a korrekt gondolatmenet,
amely a metageométereket a nem-euklideszi geometriához vezeti, egy korrekt következtetés az értelemellenességben.
PAUL VALÉRY:

Csodálatos rezonanciájú értelemellenesség ez a nonszensz. Bár
elgondolni lehetetlenség, ez a negatívum csodálatos.
CHARLES CHASE BÍRÓ: A leghatározottabban tiltakoznom kell az ellen, hogy
a szigorú gondolkodás alapjaként ellenigazságokhoz folyamodjanak. Nem
tudom megérteni, mitõl lenne a nem-euklideszi geometria hivatásos szakértõje inkább képes a geometria elemeinek megértésére, mint bárki más,
aki jó geometriai képességgel rendelkezik.
FRANCIS RUST:

Igazán meglepõ, hogy Lobacsevszkij és Bolyai csalárd okfejtései annyi követõre találtak. Chase bíró úr tiltakozását bizonyára minden
matematikus magáévá fogja tenni, aki lelkiismeretén viseli, hogy csalhatatlan tudományunktól távol tartsa az abszurditásokat és az agyrémeket.

PAUL CARUS:

Chase bíró úr bíráló szavai, amelyek tárgya ez a pszeudogeome-

tria…
ARISZTOTELÉSZ:

…nem geometriai geometria, mint nem költõi költemény,
nem muzikális muzsika…

PAUL CARUS: …Chase úr szavai nagyszerûen kifejezik azt, amit a józan ész
érez akkor, amikor durván rátámad a legmagasabb fokig extravagáns és rejtélyes gondolkodás miszticizmusa. Csak támogatni tudom Chase úr tiltakozását. Matematikus soha nem fog más geometriát ajánlani a fizikai tér
tanulmányozására, mint Eukleidészét.
JOSEPH BERTRAND:

Anélkül hogy egyetlen komoly meggyõzõdésû tanítványnyal is rendelkezne, Lobacsevszkij nem egy csodálót ragadott magával,
hogy kövessék logikai kicsapongásainak szeszélyeit. Meglehetõsen szinguláris és a matematika történetében teljesen idegenszerû kutatásokkal
különös eredményekre jutott – egy új geometriához, melynek vakmerõségében sem merészelt más nevet adni, mint azt, hogy Imaginárius geometria.
NOVALIS:

A zseni privilégiuma imaginárius entitásokkal úgy bánni, mintha
kézzelfogható tárgyak, valóságos dolgok lennének.
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BOLYAI JÁNOS:

Ha bevezetjük a szimbólumoknak egy olyan pusztán imaginárius sokaságát, amelyeknek semmiféle tárgy nem felel meg, akkor ez olyan
volna, mint egy olyan leképezés, amelynek nincsen eredetije. Egy ilyen vállalkozás teljesen elégtelen volna, éspedig nem csupán az értelem számára.
Egy ilyen eljárás összeegyeztethetetlen a geometriai szigorral. Maga a tudomány, mint biztos tudás vesztené el ezáltal méltóságát, és lesüllyedne egy
frivol játék szintjére. És nem volna helytelen ezeket az eredményeket kétségeseknek tekinteni, mint puszta himérák produktumait. Valóban, hogyan is
volna lehetséges meggyõzõdni ezek igazságáról, ha a lehetetlent, a nem-létezõt, a fikciót úgy tekintjük, mint lehetségest, mint létezõt, mint igazat? Arról, aminek a léte bizonytalan, vagy ami egyáltalán nem is létezik,
megengedhetetlen másként beszélni, mint csupán hipotetikus formában,
még akkor is, ha egészében véve nem is vezet semmiféle ellentmondáshoz.
Egy jól megalapozott tudomány számára azonban egy ilyen hipotetikus beszédmód híján van minden eleganciának, teljesen haszontalan és káros.
PAUL VALÉRY:

A matematikában egyedül az elegancia hasznos. Nélküle a matematika kínos, bizarr furcsaságok halmaza; általa modellé válik. Az elegancia lényegi.
HERMANN HANKEL:

Épp ez adja a francia matematikai munkák különös báját, s különösképpen a köztük legnagyobbét: Lagrange-ét. Ami Lagrange-t
érdekli, az nem a csinos, kicsi specifikus problémák, hanem az univerzalitás. És számára az elegancia fontos, talán fontosabb, mint az eredmény. Õ
a par excellence elegáns matematikus.

GEORGE HENRY LEWES: Ezeknek a geometriai spekulációknak az érvényessége hasonlatos Laputa szigetének fikcióihoz, melyet egykor Dr. Lemuel
Gulliver látogatott meg. Az a feltevés, hogy a szimbólumokkal való egyszerû manipuláció többet nyújt pusztán szimbolikus eredményeknél,
olyan, mintha elfogadnánk, hogy a költõk képzeletbeli teremtményei valóságosan léteznek. Le tudunk írni, le tudunk festeni palackba zsugorítható óriásokat, de ettõl azok még nem válnak valóságos lényekké, akiket
valamely halász egy nap kifoghatna a hálójával.
STANISLAW WITKIEWICZ:

1921-ben Gyubal Velleÿtart, ezt az undorító diktátort belezsugorítottam a Nem-euklideszi dráma négy felvonásban – avagy a
nonszensz csúcsain címû darabom palackjába, és íme, ó Pszichikai Õ-NemEukleidészisége, 1922-ben és 1933-ban stb., az abszurdum kozmikus méretû politikai realitássá vált.
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TOBIAS DANTZIG:

A matematikában a ma fikciója, a holnap realitása.

NICOLAS BOURBAKI:

A modern matematikában, ugyanúgy, mint a mûvészetben, a tegnap szörnyei nemcsak hogy banális hétköznapi lényekké, de
egyenesen magának a szépségnek az ideáljává váltak, a patológia pedig normális állapottá. Ma már csak a tegnapi csodálkozáson csodálkozunk.
SENECA:

A tegnap viciuma – a mai nap virtusa.

MARCEL PROUST:

Minden létezõ dolog között a mûvészet az, ami a legvalóságosabb, ez az igazi utolsó ítélet. Én magam errõl az állítólagos realista
mûvészet hamissága folytán gyõzõdtem meg.

CHARLES LUTWIDGE DODGSON: Valóban, ki mondhatja meg, hogy milyen regényes csírák rejtõznek a matematika belsejében, amit mostanáig egy sivár tudománynak tekintettünk? Ki mondhatja meg, hogy vajon egy nap
az parallelogramma, amit mi, mint tudatlanok, definiáltunk és megrajzoltunk, nem utasítja-e vissza, hogy külsõ szögei a szemközti belsõ szögekkel
egyenlõk legyenek, tehát azt, hogy szögeinek összege négy derékszöggel
legyen egyenlõ?
ARNO SCHMIDT: Mi Atyánk, ki vagy a modern irodalom mennyeiben, köszöntelek! Az új kor az alábbi cégfelirattal köszöntött be: DODGEFATHER, DODGESON & Co! Más szóval: CHARLES LUTWIDGE
DODGSON. Született 1832. január 27-én Daresbury-ben, ahol apja pastor
loci39 volt, tanulmányait Oxfordban végezte, s egész életét ott töltötte. Tanult primo: teológiát. De nem gyakorolhatta e szakmát, mivel rettenetesen
dadogni kezdett, mihelyt arra kényszerült, hogy hivatásos módon prédikáljon a jó erkölcsökrõl. Humorérzékkel teli, szórakoztató, igen mulatságos figura volt, de félénk is – mely tulajdonságok egyébként igen jól
összeférnek egymással. Cölibátusban élt. Jóságos öregfiú, keresni csak a fiatal, az egészen fiatal leányok barátságát kereste. És múzsája, aki az Alice
Csodaországban címû könyvét ihlette, kollégájának, Liddell professzornak,
a híres hellenistának volt a leánya.
HENRY GEORGE LIDDELL:

Alattomosan meggyanúsították nagyra becsült kollégámat, Dodgson fõtisztelendõt, Fellow of Christ Church, az Alice Csodaországban címû könyv szerzõségével. Azzal a gyanúval éltek, hogy e
gyermekmese feltételezett szerzõje, Lewis Carrol, Dodgson úr keresztneveinek, Charles Lutwidge, felcserélésébõl származik. Bizonyos körülmények
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megerõsíteni látszanak ezt a feltevést: csakugyan, úgy születésének helye
és ideje, mint Charles Lutwidge Dodgson és Lewis Carrol szüleinek foglalkozása és neve megegyeznek egymással. Ez az egybeesés mindazonáltal a
véletlen mûve. A valóságban két nagyon is különbözõ személyrõl van szó.
CHARLES LUTWIDGE DODGSON:

Mr. C. L. Dodgson neither claims nor
acknowledges any connection with any pseudonym or with any book not
published under his own name.40

ARNO SCHMIDT:

De ne legyünk kicsinyesek: nem tekintett-e már Goethe és
Luther is minden nõnemû személyre a legkomolyabb poligám szándékkal?
És Shakespeare? Nem dedikálta-e szonettjei nagy részét egy bizonyos W.
H. monogramú fiatalembernek? És mit mondhatunk Marcel Proustról, és
Cambridge összes gay ou triste41 véndiákjáról, Turnerrõl, Turingról,
Wittgensteinrõl vagy Hardyról? De ugyan mit is csinált ez a szegény
Carroll? Fényképfelvételeket a saját ízlése szerint öltöztetett vagy vetkeztetett szuper Lolitákról, fo-fo-fo-tókat Alice-rõl, aki gyötrõ lázálmokat
küldött reá.
POPO DE KORBOWA-KORBOWSKI

(alias Mathias On): Alice, a negyedik dimenzióban elkövetett minden bûntett és minden nem-euklideszi szenny közepette, én egyedül csak téged szeretlek!
ARNO SCHMIDT:

Átvirrasztott éjszakái folyamán – „haunted by evil desires
and unholy images, at periodical hours”42, amint azt A New Theory of
Parallels utószavában nyilvánosan megvallja – megpróbált megszabadulni
incubusától. Elkeseredetten harcolt e megfoghatatlan és láthatatlan kísértetek
ellen, akik számára mégiscsak úgy bizonyultak, hogy egzisztenciával bírnak, an exsistence far more terrible than annihilation43. De ki volt ez a shadowy foe, ez az árnyszerû ellenség, aki gyötörte? Az egyik, feltételezem,
a bimbózó leányok, vagyis inkább egyetlen kislány, Alice, megvallhatatlan
árnyéka. A másikat megvallja: két párhuzamos egyenes, melyek szerelmesek egymásba, de sohasem találkoznak. De ezek vajon a nem-euklideszi
párhuzamosok-e, amitõl irtózott, amelyek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, amire vágyakozott – avagy euklideszi párhuzamosok-e, ami boldoggá tehette volna, de amelyek távolsága könyörtelenül változatlan
marad, ami boldogtalanná tette?
CHARLES LUTWIDGE DODGSON:

Véget nem érõ álmatlan éjszakáim idején lidércek kísértenek. Kétségbeesetten kergetek egy kísértetet, de ez mindig
megszökik elõlem. Egész bizonyosan lehetségesnek kellene lennie, hogy le-
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gyõzzük a nem-euklideszi párhuzamosokat, és az euklideszi teorémának
kifogástalan bizonyítást adjunk. Csakhogy ez olyan, mint a pajkos Puck
kobold, aki álmatlan éjszakáim üres óráiban orromnál fogva vezetve incselkedik velem, up and down, up and down44. De épp abban a pillanatban,
mikor úgy érzem, hogy utolértem õt, egyszerre csak hopp! a kísértet eltûnt, én pedig újra visszaestem mély melankóliámba.
IOANNES CEVA: Mennyi, de mennyi álmatlan ékszakát okoztak nekem ezek
az egymáshoz közeledõ egyenesek és görbék, melyek mégsem találkoznak
soha. Hányszor, de hányszor bújt ki e rebellis alakzat makacsul a szabályok alól. Egészen addig, amíg az ismételt kudarcok és újrapróbálkozások
után végre is egy fénysugár, egy reménysugár tûnt fel, és a szerencsétlen
Sziszüfosz tüstént megpróbálta feltartóztatni a kõsziklát, mely szüntelenül visszagurult.

B

OLYAI FARKAS: Ijesztõ csatatér ez, melyen mindenkor megverettem; a kutató elme minden törekvésével dacoló, bevehetetlen sziklavár. Ebben a matériában az élet csak égõ, tengerbe mártott fáklya. Valóságos betegség, az
õrület egy neme, zsarnok eszme – a bölcsek kövének keresése, aranycsinálás, kincsásás. A kincsásó elrongyosodik, mennél mélyebbre ásta saját sírját, annál jobban reménykedik.
CARL FRIEDRICH GAUSS:

Megpróbálok némi fényt deríteni e zátonyra, kedves
Bolyaim. Még nem adtam fel a reményt, hogy e szirtek egy napon átengednek, és minden nehézség dacára még életem vége elõtt sikerül kibogoznom
e gordiuszi csomót. Egyre inkább arra a meggyõzõdésre jutok, hogy geometriánk szükségszerûségét nem lehet sem az emberi ész által, sem az emberi ész számára igazolni. Sok dolgot találtam, melyek sokak számára a
megoldást jelenthették volna. De az én szememben ezek nem bizonyítanak SEMMIT, hacsak azt nem, hogy magában a geometriánk igazságában
kezdek kételkedni. Egy másik életben, odaát, talán sikerül majd jobban behatolnunk a tér lényegébe, mely jelenleg elérhetetlen a számunkra. De addig is…
LEIBNIZ:

Avagy van a problémának megoldása, avagy joggal állítjuk annak
lehetetlenségét.

CHARLES LUTWIDGE DODGSON:

Bizonyosan igaz, hogy ha a háromszög szögeinek összege kisebb két derékszögnél, az oldalai görbe vonalakként viselkednek és megtörténhet az is, hogy ne messék egymást. De milyen
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bizonyosságunk van arról, hogy az egyenes vonalak nem bírhatnak ugyanolyan sajátosságokkal, mint a hiperbolák, amint azt Minos, az Eukleidész
egyik modern riválisa állítja?
ARNO SCHMIDT:

Íme tehát az, ami secundo késztette arra, hogy matematikát
tanuljon. Következésképp a matematika tanára lett Oxfordban. És ebbõl
kifolyólag kénytelen volt azt a két nyelvet megtanulni, amelyeken a kor
legjelentõsebb matematikai munkái íródtak: a németet, Gauss miatt, és az
oroszt, a nagy Lobacsevszkij miatt. És persze a latint, Bolyai miatt. Tertio:
nem tanult irodalmat. Hisz õ maga volt az egész modern irodalom egyházatyája!
H. S. M. COXETER:

A geometriában Charles Lutwidge Dodgson tiszteletes elutasította azt az abszurd irodalmat, amit Lewis Carroll a szépirodalomban
megalkotott.
GILBERT KEITH CHESTERTON: A konvencióknak teljesen megfelelõ kari prof,
rettenetesen komoly, mindenki által tisztelt: egy pedáns nyárspolgár. De
menedéket talált egy másik létezésben. Tökéletes kétéltûként szimultán
élt egy másik világban, ahol a Nap zöld, a Hold kék. A Csodák országa címû könyvét kótyagos matematikusok, kari profok és a teológia doktorai
népesítik be, akik ott éppen szellemi vakációban vannak.
E. A. POE:

As poet and mathematician, he would reason well; as mere mathematicien, he could not have reasoned at all.45
H. T. H. PIAGGIO:

Teljesen hasonlóan ahhoz, ahogyan Lewis Carrollnál
Cheshire macskájanak vigyora jelen van még az állat eltûnése után is, így
a tudományban is az, ami kezdetben a fizikai teret alkotta, az jelenleg,
mint geometria van jelen, függetlenül eredeti tárgyától.

AUGUSTUS DE MORGAN: Falsa! Falsa! Non est Geometria!

46

A metafora és a
paronomázia nagyon jól elõre hajthatja a költészet szekerét, de félõ, hogy
szakadékba borítja a geometria kocsiját.
ALFRED FOUILLÉE:

Az euklideszi geometria, egyszerre a logikával és a tér-reprezentáció adataival megegyezõ geometria és ezért ez az, amelyik egyedül
igaz. A nem-euklideszi geometria csak egy leleményes metafora. De ha a
tudomány csupán metaforák sorából áll is, a metaforáknak még akkor is
értelemmel kell bírniuk, és meg kell felelniük a valóságos viszonyoknak.
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ALBERT GLEIZES:

Ars imitatur naturam. Igen. De ha ennek csupán a betûje
vonná magára a figyelmet, a szellem teljesen kiveszne belõle. A követendõnek tartott szabály így hangzik: ars imitatur naturam in sua operatione, a
mûvészet a természetet utánozza a maga mûködésében.

PIERRE BAYLE:

A matematikai pontok, háromszögek, alakzatok olyan fikciók, melyek soha semmilyen léttel nem bírtak. Alatta állnak tehát a költõkéinek. Ezek a himérák, amelyek nem képesek az egzisztenciára.
WILLIAM SPOTTISWIDE:

De még a mûvészet és az irodalom is öntudatlanul
hasonló módszerekhez és eljárásokhoz folyamodik. Nem teljesen ismeretlenek-e néha a biológiában a mûvész képzelete által szült irreális lények s
helyzetük nem összeegyeztethetetlen-e a gravitáció törvényeivel? Teljesen
hasonló módon vezetnek be imaginárius tárgyakat a geometriába, anélkül
hogy ezek reálisan léteznének az empirikus észlelés számára elérhetõ térben, s mindezt úgy, mintha tudományunk legitim eljárásainak eredménye
lenne.

A

RISZTOTELÉSZ: A csodálatos, az abszurd – gyönyör forrása. Homérosz az
igazságot mondja, miközben hamisan szól. De ez a licentia poetica tûrhetetlen egy tehetségtelen szerzõnél.
NICOLAS BOURBAKI:

A matematikus abszolút szabadsággal rendelkezik axiómái kiválasztásában. Ez a szabadság és a realitással való minden kapcsolat
hiánya akaratlanul is a modern mûvészetet juttatja eszünkbe: és csakugyan elmondhatjuk, hogy a jelenkori matematika bizonyos szempontból
közelebb áll a mûvészethez, mint a tudományhoz.

JEAN METZINGER: Ha a mûvész elkalandozik a metafizika vagy a matematika területein, elégedjen meg azzal, hogy kitudakolja tõlük azoknak az analógiáknak és viszonyoknak a titkát, melyek együttvéve egy harmonikus
valóságot alkotnak. Csak egy igazság van, a miénk, amikor azt mindenkire
rákényszerítjük. És a szépségben való hit adja meg az ehhez szükséges erõt.
KARL VOGTHERR:

Az ízlésnek ez a felbomlása nem alkalmas sem mûalkotások, sem tudományos mûvek produkálására. A gondolkodás hagyományos
alapjainak önkéntes föladásával a nem-euklideszi geometria – éppúgy,
mint a relativitáselmélet – korunk egy másik különös jelenségével teremtett párhuzamot, a modern mûvészettel, amely teljesen átadta magát a rút
kultuszának, és elfordult a szép ideáljától.
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TRISTAN TZARA:

Egy festmény annak a mûvészete, hogy két olyan egyenest,
amelyek párhuzamossága tényként konstatálható geometriai adottság, a
szemünk láttára összetalálkoztassunk egy vásznon, egy másik világ új feltételek és lehetõségek szerint áttranszformált realitásában.
UMBERTO BOCCIONI, FUTURISTA:

Proclamerò che nell’intersecazione dei piani di
un libro con gli angoli di una tavola, nelle rette di un fiamifero, nel telaio di
una finestra, v’è più verità che in tutti i grovugli di muscoli, in tutti sensi e in
tutte le fatiche di eroi o di veneri che ispirano la moderna idiozia scultoria.47
ALBERT GLEIZES:

Ha valaki azt szeretné, hogy a festõi teret valamely geometriához kapcsolja, a nem-euklideszi tudósokhoz kellene fordulni, s eltöprengeni Riemann néhány teorémáján.

JEAN METZINGER:

Braque – az axiómák lírai tagadása.

VLAGYIMIR NABOKOV:

Puskin prózája háromdimenziós. Gogolé legalább
négydimenziós. Gogolt kortársával, a matematikus Lobacsevszkijjel lehet
összehasonlítani, aki lerombolta Eukleidészt és megelõlegezett számos
olyan gondolatot, melyet egy évszázaddal késõbb Einstein dolgozott ki.
Ha két párhuzamos egyenes nem találkozik, az nem azért van, mert nem
találkozhatnak, hanem mert más a teendõjük. Gogol mûvészete olyan párhuzamos egyeneseket sugall, melyek a legrendkívülibb nem-euklideszi
módon viselkednek. Gogol zsenije számára kétszer kettõ, öt, vagy ha nem,
hát öt négyzetgyöke. És az õ világában mindez a legtermészetesebb módon történik, hiszen ott már nem létezik sem a racionális matematika, sem
ezek a pszeudofizikai egyezések önmagunkkal.

HEINRICH LIEBMANN:

A nem-euklideszi geometriával a matematikai gondolkodás bebizonyította a gondolkodás abszolút szabadságának az egzisztenciáját, ugyanúgy, ahogy festészetünk nagymestere, Max Liebermann
munkásságával a mûvészi teremtés abszolút szabadságát bizonyította be.

II. VILMOS, NÉMETORSZÁG CSÁSZÁRA:

Dekadens festészetével, a zsidó Max
Liebermann megmérgezte a német nép lelkét.

HENRI POINCARÉ: Nem-euklideszi, nem-archimédeszi, nem-pascali, nemarguesi geometriák és még annyi más tetszésünk szerint: Hilbert úr jelentõs haladást hozott létre a matematika filozófiájában. Munkái egy új
korszak kezdetét jelzik.
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GOTTLOB FREGE:

Hilbert úr logikai szemfényvesztései! Amit õ „axiómának”
nevez, az alapjában véve csak egy viaszmúzeumba való viaszorr: balra fordítom, ezt jelenti, jobbra fordítom, az ellentétét jelenti – mert ez nekem így
tetszik.
MAURICE DE VLAMINCK: Henri Poincaré védnöksége alatt egy nagy kiállítást
rendeztek kubista festõkbõl, az Aranymetszet megnevezéssel. A tónust az
új rend nagymestere, Pablo Picasso, e szerzetesképû, inkvizítor szemû katalán adta meg. Mint egy dadogó, aki azt hitte, hogy könnyebben beszélhet, ha angolul vagy spanyolul szólal meg, ez a Picasso egy mozgalmat
indított el, melynek egyedül újdonsága keltette azt a hitet, hogy forradalmi volna: a kubizmust.
GUILLAUME APOLLINAIRE:

Az új festõk többsége matematikát csinál, anélkül

hogy tudná.
MAURICE DE VLAMINCK:

Pablo Picasso a bûnös azért, hogy a francia festészetet leírhatatlan konfúzióba taszította. Elvezette a tagadásig, az erõtlenségig, a halálig. Kubizmus! Kockaizmus! Miféle kockáé? Ó nem, ne képzeljék
hogy a jó öreg kockáról, gimnáziumaink banális hexaéderérõl van szó.
Nem! Ez egy négy-, öt-, akárhány dimenziós kocka, amennyit csak óhajtanak, ez a képzelettel fölérhetetlen hiperkocka, pszeudokocka, az elgondolhatatlan pszeudoszféra! Kubista festészethez kubista kritika. Apollinaire
mutatkozott erre a legalkalmasabbnak! Picasso volt a szülésze, Guillaume
Apollinaire a bábaasszonya.
GUILLAUME APOLLINAIRE:

Az emberek hevesen szemükre vetették az új festõmûvészeknek a geometria iránti érdeklõdését. Márpedig a geometria
a lényeg, a geometria minden idõkben a festészet és a mûvészet kánonja
volt. Napjainkig az euklideszi geometria három dimenziója elegendõ volt
arra, hogy felkeltse a nagy mûvészek lelkében azt a nyugtalanságot, melyet a végtelen érzete hoz magával. Csakhogy ma már a tudósok nem ragaszkodnak a háromdimenziós euklideszi geometriához.
MAURICE DE VLAMINCK:

Mi lett volna a kubizmusból Guillaume nélkül?
A kubista mûvészet alkotásai láttán a legkiválóbb kritikusok, mûvészeti és
irodalmár személyiségek körében már csak matematikáról, teorémákról és
a negyedik dimenzióról beszéltek. És ez aztán mindennél rosszabb volt.
Az, ami hamis volt, az szép lett!
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LAUTRÉAMONT GRÓFJA:

Szép, mint egy varrógép és egy esernyõ véletlen találkozása a boncolóasztalon.
LUDWIG WITTGENSTEIN:

A jó öreg józan észt nem szabad úgy kezelni, mint
egy esernyõt. És ha belépsz egy terembe, ahol filozófiával foglalkoznak, ne
hagyd kint, vidd be magaddal.
MAURICE DE VLAMINCK:

Ami egészségtelen volt, az eredetivé vált. 1918 hamis gyõzelme nem állította helyre a dolgokat, és az emberek nem tértek
vissza a normális kerékvágásba. És az a békeidõszak, amelyet úgy neveztek, hogy a háború utáni béke, csak még erõsebben kihangsúlyozta az
egyensúly hiányát, végletesen kizökkentve az életet saját ritmusából.
A Rotonde kávéház ekkortájt igencsak furcsa látványt nyújtott. Lengyelek, japánok, észak- és dél-amerikaiak, hollandok, svédek, norvégok gyülekezõhelye volt. Egy egész intellektuális Internacionálé az ánizslikõrökkel
és whiskykkel megrakott asztalok körül. Festõk, szobrászok, írók, költõk,
mûkritikusok – mindent meg lehetett ott találni: Modigliani, Picabia, Picasso, Foujita, Metzinger, Archipenko, Zadkine, Lipsich, Cocteau, Max
Jacob, Guillaume Apollinaire. És a nõk! Kiki de Montparnasse, Aïcha
l’Africaine és a többiek. A dzsigolók. Hisztériás öreg dámák. Nem beszélve a homoszexuálisokról! Micsoda nemzetközi koktél! Micsoda beszédek,
ötletek, beszélgetések, viták, széltében-hosszában mindenféle témáról: háborúról, szerelemrõl, mûvészetrõl, irodalomról, pénzrõl, az egész kicsinyes
vagy torzsalkodó pletykákkal, kis hazugságokkal, nagy reményekkel fûszerezve. Érkeztek a külföldiek minden országból, repülõgépen, hajón, vasúton, autón.

GUILLAUME APOLLINAIRE: Innen az örökkévalóságon táncolnak a szerelem halandó formái, és a természet neve magába sûríti átkozott diszciplínájukat.
Napjainkban az ember hamar rátalálna az ilyen értelem nélküli jeleket reprodukáló gépre. A vízió teljes és hiánytalan lesz, és végtelensége, ahelyett
hogy valami tökéletlenségre utalna, csupán az új teremtménynek az új teremtõhöz való viszonyát teszi láthatóvá, semmi többet.
MAURICE DE VLAMINCK:

A fény városából Bábel tornya lett, egy kaszinó, egy
fürdõváros, bazár, szórakozóhely, bordélyház. Az 1920 és 1939 közötti
évek mintha a féktelen háborgás csúcspontját jelezték volna egy mesterséges világban. A világ egy pusztító õrület martaléka lett, mely saját dekadenciáját hirdette, és sejtetni engedte közelgõ végét.
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GUILLAUME APOLLINAIRE:

Minden istenség a maga ábrázata szerint alkot; így
van ez a festõkkel is. Egyedül a fényképészek gyártják a természet reprodukcióját. Ám a festõnek mindenekelõtt a saját istenségének látványát kell
nyújtania, és a képek, melyeket az emberek csodálkozó tekintetének ajánl,
hozzájuttatja õket ahhoz a dicsõséghez, hogy egy pillanatra õk is gyakorolhassák saját istenségüket.

M

AURICE DE VLAMINCK: Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ha az 1914-es háború „kubista” háború volt, az 1939-es háború szürrealista! A „feltalálás”
korszaka: „Feltaláltak” egy mûvészetet. „Feltalálták” önmagukat… Micsoda rászedés, nem igaz, azt akarni, hogy a Kabbala vagy a Talmud abszurditásainak a segítségével hatoljunk be a világ isteni értelmébe? Komolyan
vehetünk-e egy ennyire könnyed és gyermeteg ezoterizmust: bevetni a
misztériumokat, fejünkre csapni egy varázslósipkát mindezek skrupulusmentes kihasználása céljából?
GUILLAUME APOLLINAIRE:

A valószerûségnek már semmi jelentõsége, hiszen
a mûvész mindent az igazságoknak és a szükségszerûségeknek áldoz fel
egy magasabb rendû természet oltárán, melyet feltételez, s nem felfedez.
A téma, a tárgy többé már nem számítanak.
MAURICE DE VLAMINCK:

Egy kollektív aberráció elidegenített magától minden józan észt, minden igazságérzéket. Lubickoltak az abszurdumban, és
ez az abszurd a rovatszerkesztõk zsákmánya lett, akik minden alkalmat
megragadnak, hogy olyan dolgokat magyarázgassanak, amit nem értenek.
Így izgatták a hiszékeny, sznob, illetve spekuláns, ravasz, illetve rosszindulatú közönséget, egy olyan tábeszeshez vagy „tudóshoz” méltó esztelen
zagyvaságaikkal, kiknek az „imagináriusok” úgy összekavarták az értelmét, hogy az képtelenné vált egy szimpla összeadás elvégzésére. Így aztán
elérkezünk oda, hogy feltesszük, hogy minden lehetséges, hogy minden
megtörténhet, hogy a tudományos barbárság minden apoteózist kiérdemel, hogy minden HÜLYESÉG meg van engedve. Számtalan szálra volt ehhez
szükség, a tudományos zagyvaság egy egész világára, egy igazi antológiára, a filozófia, az asztrológia, a tudomány, az összes tudomány legillusztrisabb személyiségeinek a neveire: Nietzsche, Bergson, Kepler, Galilei,
Newton, Arisztotelész, Henri Poincaré, Louis de Broglie, Einstein, sûrûn
teleírt oldalakra volt szükség Picasso, Matisse, Derain neveivel bekeretezve, ahhoz, hogy megmagyarázzák ezeket a mûvészeket.
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GUILLAUME APOLLINAIRE:

A tömegek a halálba rohannak, a tudomány szétszedi és összerakja a létet, a világok mindörökre eltávolodnak értelmünktõl.
Ám soha nem fogják egyszer s mindenkorra fölfedezni a valóságot. Az igazság mindig új lesz. Különben, az csupán egy rendszer marad, még a természetnél is szánalmasabb. És ez minden. Nem vihetjük mindenhová
magunkkal apánk tetemét. De lábunk hiába szakad el a földtõl, ahová halottakat temettek. A szépség monstruma – ez sem örök. Túl sok mûvész-festõ
imádja még a növényeket, a köveket, a hullámokat vagy az embereket. Az
emberek gyorsan hozzászoknak a rabszolgasághoz. Ideje urakká lenni.

GINO CANTARELLI:

grafie fluorescente a descrivere nuove geometrie che si
precipitano verso le / tavolozze-pointillistes / al confine estremo della concezione / – danza tu nel tempovortice il destino / le / colorazioni bluastre
dell’astratto / scomposizione chimica stellare della folla – microcosmi nei
pulviscoli / di Altair e tu vivi negli spazi dell’enarmonia / astronomie degli
infiniti costellati di diamanti e di turchese.48
GUILLAUME APOLLINAIRE:

A festõk teljesen természetesen, és hogy úgy
mondjam, intuíciójuk által vezetve elkezdtek a kiterjedés lehetséges új
mértékeivel foglalkozni, amit a modern mûhelyek nyelvén átfogóan és röviden a negyedik dimenzió terminussal jelöltek. A képzelet e terméke: a negyedik dimenzió, csupán egy nagy számú fiatal mûvész megnyilatkozása
volt, akik egy magasabbrendû mûvészetre várva, gondolkodásukat tudományos mûvekre összpontosították. Az új festõk többsége matematikát
mûvel, anélkül hogy ez vagy az tudna errõl. És ez minden.
MAURICE DE VLAMINCK:

Szegény Guillaume! Efféle zagyva írásokat olvasva
az ember azt kérdi magától, milyen közönség számára desztillálták ezek az
urak ezt az irodalmat? Egy ismeretlen elitnek? A tudomány bigottjainak?

ANDRÉ LHOTE: Nonfiguratív festészet – nonfiguratív geometria. Abszurd
mûvészet – abszurd geometria: tökéletes házasság, tökéletes bûntett, tökéletes cinkosság.
SAMUEL BECKETT:

Szeretném bevezetni a költészetet a dráma geometriájába,
egy olyan költészetet, amely túllép a nemléten és egy új térstruktúrát határoz meg, ahol a három egyenes, MF1, MF2, F1F2 egy véges hitvesi háromszöget alkot, még ha nem is találkoznak soha abban a véges síkban, ahol
elhelyezkednek. Az F1, M, F2 csúcsokat egy párhuzamos és véget nem érõ
út után a Játék a végtelenbe veti.
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Az isteni háromszög mágikus négyzetei: „A tömegek a halálba rohannak,
a tudomány szétszedi és összerakja a létezõt, a világok mindörökre eltávolodnak
felfogásainktól...” (Guillaume Apollinaire).
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PAUL VALÉRY:

Ezek a mûvészek a természetet egy olyan természettel helyettesítik, melynek formái és létezõi végsõ soron csupán szellemi aktusok. Lényegében így önmagukban tökéletes világokat hoznak létre, melyek néha
eltávolodnak a miénktõl, olyannyira, hogy felfoghatatlanná válnak.
Praeterea49: A hamis az igazban található. Hiszen
sicut dicit Augustinus Vallomásai második könyvének 10. fejezetében, „A
színész nem lesz hamis Hector, ha nem igazi színész”. Ergo: verum et falsum
non sunt contraria.51

AQUINÓI SZENT TAMÁS:
50

LUIGI PIRANDELLO: Szellemem teremtményei, a Hat szereplõ rögtön olyan életet

kezdett el élni, mely a saját életük volt, s nem az enyém, egy olyan életet, melyet ettõl fogva képtelen voltam megtagadni tõlük. A dráma a szereplõ személy létének alapja. Az életfunkciója, ami szükséges ahhoz, hogy létezzen.
II. FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA:

A költészet nem szimpla fantázia, tisztelt matematikus uraim, hanem imitáció.

DIOTIMA:

De nem tudod-e nagyon is jól, hogy milyen sok jelentése van a
poiézis ideájának? Poézis mindig és mindenkor, ott van, ahol a nemlét átcsap a létbe!

LAUTRÉAMONT GRÓFJA: A költészet par excellence geometria.
NOVALIS:

Az algebra költészet. A tudomány legfelsõ formájának poiétikusnak kell lennie. Minél költõibb, annál igazabb.

GOTTLOB FREGE:

Határt kell szabni a matematikai alkotás költõi önkényének!

PAUL VALÉRY:

Csak két egzakt tudomány van, uram, a regény és a geometria – mathesis et poesis.
ALWIN KORSELT:

A matematikus ugyanúgy választ gondolatai között, mint
a mûvész. És alkotás nélkül, Frege úr, hogyan akar ön létrehozni valami lényegileg újat, amit nem találunk meg sehol a már fennálló dolgok között?

HEINRICH LIEBMANN:

Minden közvetítési kísérletem David Hilbert, mesterem, és ön között, Frege úr, láthatólag kudarcot vallott. Dacára a tiszteletemnek, melyet ön iránt, mint apám kollégája iránt táplálok, s annak
ellenére, hogy munkásságának csodálattal adózom, mégis õszintén ki kell
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mondanom, hogy ami engem illet, én kitartok Hilbert, Dedekind és Cantor
oldalán, és továbbra is fenntartom, hogy a nem-euklideszi tér a szabadság
tere, ahol a geometria szelleme véglegesen lerázta magáról a logikai törvények rabláncát.

F

RANÇOIS HEMSTERHUIS: Kizárólag a tiszta geometria és a mûvészet alkotja az emberi ismereteknek azon ágait, ahol a tudomány tökéletes, mivel e
tudományok tárgyai teljességgel a mi alkotásaink, következésképpen a
tárgy és a tárgy ideája egy és ugyanaz a dolog.

IÎ h,TD@
yL :@L h,éD0:" B@4,Ã, êFB,D @\ (,T:XJD"4
h,TD@Ø<J,l (D•n@LF4<.52
PLÓTINOSZ:

GIOROLAMO CARDANO: Pontosan! Plótinosznak igaza van: Egy teorémát elgondolni ugyanannyi, mint azt kontemplációja által létrehozni, mint magának a
kontemplációnak a tárgyát; ezt teszik a geométerek, akik a bizonyítandó dolog
létét annak kontemplációjával bizonyítják. Hisz a geometria, mint tudomány
nem más, mint annak tudása, amit maga a szellem alkot. Az, ami a háromszögre vonatkozó emberi tudás aktusában tudva van, az pontosan az a háromszögû objektum, amelynek három szöge két derékszöget tesz ki. És ez
egy szilárd igazság, hiszen ezt a szellem gondolja el, mint olyat.
LEIBNIZ:

Notio mentis creata existentiam non involvit.53

ARISZTOTELÉSZ:

Vegyük ezt a állítást: Van valami, ami Homérosz, például költõ. Következik ebbõl vagy sem, hogy Homérosz létezik? A van ige csupán
akcidentálisan állíttatik Homéroszról és kizárólag csak annyit fejez ki,
hogy Homérosz (van) költõ, és semmiképpen sem azt, hogy van, a szó abszolút értelmében. A nem létezõ kapcsán nem igaz az, hogy mivel az vélekedés tárgya, egyben van is, hanem éppen ellenkezõleg, igaz az, hogy nincs.

PAUL VALÉRY:

De elképzelhetjük-e a gondolkodás tevékenységeinek egy
olyan reprezentációját, amelyben a matematikának és az irodalomnak –
annak a paradoxonnak, amely azt teszi láthatóvá, ami csak a szellem által
és a szellemben létezik – egyáltalán ne lenne helye?

PIJOTR IVANOVICS KOTYELNYIKOV:

A matematika – hogy az új filozófia,
a hegeli filozófia nyelvén szóljunk – a logikai eszme elkerülhetetlen kivirágzásának mozzanatát reprezentálja, amire nagyra becsült kollégám, Lobacsevszkij professzor úr által kidolgozott geometria a bizonyíték. Amint

PALIMPSZESZT

| MÁSODIK RÉSZ

241

2

a festõ a vásznán, a világ burkának látható felszínén, úgy a matematikus
a formulák láncolatának segítségével jeleníti meg a gondolkodás belsõ
mozgását, mely éppen arra törekszik, hogy tudatára ébredjem önmagának.
Schiller által a tudósokhoz intézett szavak inkább illenek a saját univerzumának természetét feltáró matematikusra: Du liesest in ihr, was du selber in
ihr geschrieben.54 Korunk híres filozófusa, Hegel, igazságot szolgáltatott
a matematikusoknak, mondván: Die Mathematik ist eine Wissenschaft des
Verstandes, die die Fahigkeit hat, diese auf ine vollkommene Weise zu seyn.55
DENIS DIDEROT:

Gondolják csak meg egy percre, hogy mit is jelent a színházi irodalomban igaznak lenni. Vajon azt, ami úgy mutatja be a dolgokat,
ahogy azok a természetben vannak? Mi tehát a színpadon az, ami igaz?
A cselekmény, a szöveg, a hang, a szerepek, a gesztusok, a modell megegyezése a költõ által elképzelt ideállal. Íme ez az, ami csodálatos.

GIANBATTISTA VICO: Cogito ergo sum: sehol máshol, kizárólag a geometriában, mindaz, amit azáltal csinálok, hogy posztulálom igazzá válik. Gondolok egy olyan háromszöget, amelynek szögei két derékszöget tesznek ki;
tehát ez a háromszög létezik. Gondolok egy háromszöget, melynek
szögösszege…
DAVID HILBERT:

Ha a belõle származó következmények nem tartalmaznak
ellentmondást, akkor az axióma igaz, mihelyt tételezem, s az általa definiált dolgok léttel bírnak. Kimondom Eukleidész axiómáját, és az igaz, az
euklideszi háromszögek léteznek. Felállítom Lobacsevszkij axiómáját, s az
igaz, a nem-euklideszi háromszögek léteznek.
MARSILIO FICINO:

A geometriai gondolkodás saját belsõ fantáziájából alkot-

ja anyagát.
MAURICE MAETERLINCK:

Nyilvánvalóan bennünk található mindaz, amit a
matematika elénk tár. A matematika egyszerûen csak lefordítja azt, amit
még nem tudunk kimondani, aminek elgondolásához még nem jutottunk
el. Amikor hiszünk abban, hogy túlvezet magunkon, ezzel egyszerûen csak
konstatáljuk, hogy gyakran meghaladjuk önmagunkat a magunk sajátos
módján; és amikor eljutunk egy magasabb, egy nem-euklideszi, egy háromnál több dimenziós térbe, ez csupán azt jelenti, hogy ez a tér valójában bennünk létezik és miránk vár a világ kezdete óta. A matematika tehát
az egyik legkülönösebb vizsgálati eszköznek tûnik, a lappangó ember egy
nem sejtett értelmezõjének.
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NOVALIS:

Utazásokról ábrándozunk a világegyetemen keresztül. De az univerzum – nem mibennünk van-e? Csak mibennünk és sehol máshol nem
található az örökkévalóság a maga világaival, a múlttal és a jövõvel.

WILLIAM KINGDON CLIFFORD:

Nincs olyan tudós, költõ, mûvész, festõ, aki
nem biztosítana arról, hogy amit alkotott, az csak olyan dolgok felfedezése, melyek már jóval azelõtt léteztek.
PAUL VALÉRY:

…az alkotónak a saját létrehozott mûvével kapcsolatos
inkompetenciája…
CONSTANTIN FRANTZ:

A geometriai tudás tartalma univerzális. Az univerzális az én szabad alkotása. A matematikus ily módon örök igazságok teremtõje. Õt illeti meg az örökkévalóság, bizonyításai által. Õ az egyetemes
igazságok ura és teremtõje. Szabadságának és hatalmának teljes tudatában
jár el, szuverén teremtõként…
PAUL VALÉRY:

…elgondolván az egyiket, elgondolván a másikat, két idõt és
két egymással nem közlekedõ teret teremtve ez által, mesterséges igazságokat és lényegük szerint emberi tárgyakat.

LEONARDO DA VINCI: Ha arra vágyik, a festõ láthat oly szépségeket, melyek
szerelemre gyújtják, õ ura a megteremtésüknek. Teremthet lakott vidékeket és sivatagokat, árnyas és komor helyeket: õ mindennek az ura. Ha arra vágyik, teremthet rettenetes szörnyeket, vagy épp bohócokat, melyek
nevetést vagy részvétet keltenek. Õ szuverén ura, istene mindennek.
RICHARD DEDEKIND:

Isteni fajból származunk, és azzal a hatalommal rendelkezünk, hogy új dolgokat alkossunk, nem csak anyagi téren – mint a vasút, a telegráf stb. – hanem kiváltképpen a szellem dolgainak terén.

HERMÉSZ TRISZTMEGISZTOSZ:

Item, dico: homo secundus deus.56

GOTTLOB FREGE:

Dedekind úr azt gondolja, hogy mint egy költõ, szabadon
kitalálhatunk bármit, ami nem létezik, még olyat is, ami elgondolhatatlan.
Ezzel önhitten elbitorolja Isten mindenhatóságát, és illetéktelenül magának követeli a hatalmat, hogy bármit szabadon megteremtsen, amit csak
jónak lát.
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EDGAR ALLAN POE:

Magának Istennek kell lenni! Merészelem feltenni a kérdést, hogy vajon az istenséget illetõ jelenlegi tudatlanságunk nem olyan
tudatlanság-e, amelyre a lélek örökkévalóan ítéltetett. Ahhoz, hogy tudjuk,
hogy Õ milyen, Istennek kell lenni. A legfõbb princípiumoknak geometriai
jellege van, hiszen azok egy kiterjedt geometriai rendszer szerves részei,
melyben az igazán kitüntetett princípium, mint tudjuk, az intelligbilitás
maximuma. S nem ez-e Isten spirituális kapacitásának a maximuma? Az
isteni elsajátítás matematikailag egzakt, egy feltétlen egzaktság. Isten tervei tökéletesek. Az univerzum Isten összeesküvésének szcenáriuma.
GIORDANO BRUNO:

Gli Dei hanno donato all’uomo l’intelletto e le mani e
l’han fatto simile a loro. La quale consiste non solo in poter operare secondo la natura a l’ordinario, ma anche oltre e fuori delle leggi di quella,
acció, formando o possendo formar altre nature, altre cosi, altri ordini con
l’ingegno, con quella libertade, senza la quale non avrebbe detta similitudine.57
BOLYAI JÁNOS:

Az ész és az erény birtokának tudata nem olyan erõs bennem, mint az a képesség, hogy behatoljak a tökéletes tudományba, és megismerését a végtelenig fokozzam, ami Isten természete. Ennek a tudásnak
a megszerzésével véges Istenné válok.

NICOLAUS

CUSANUS: Adverte Hermetem Trismegistum dicere hominem esse
secundum deum.58 Valóban, ugyanúgy ahogyan Isten a valóságos lények és a
természet formáinak a teremtõje, az ember az értelemben létezõ lények és
mesterséges formák teremtõje. Ezek értelmének a reprodukciói, úgy amint
Isten teremtményei is az isteni értelmet reprodukálják. Ille imitari potest
Deum.59 Teremtõképessége miatt az emberi értelem hasonló az isteni értelemhez.
PIERRE ISALY ABBÉ:

Kifinomult eszmefuttatásaiból a felsõbb analízis számûzi
a nem-euklideszi geometriát, amint azt az 1888 és 1889 között a Francia
Matematikai Közlönyben megjelentett tanulmányaim tanúsítják és bizonyítják. Ezek a nem-euklideszi geometriák megcsonkított, bizarr és oktalanul
paradox, teljességgel hamisított, s gyakran groteszk paródiái az egyetlen,
egyszerû, harmonikus geometriának, mely ugyanolyan immanens, mint az
isteni lényeg, amelynek ez a geometria csupán folyamatos mûködésmódja
a természeti rendben, és amirõl az antik bölcs mondás is szól: x? 1+?G
!+3 '+?9+IC+3 – Isten örökké geometrizál, tehát végsõ soron annak a geometriának, amellyekkel szemben – akár tetszik, akár nem, a vele szemben-
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álló modern vetélytársainak, mondhatni ellentmondóinak – Eukleidész
mindig megõrzi azt a példa nélküli dicsõséget, amely nevéhez fûzödik.
CHARLES DE BOUVELLES:

Isten annak a geométernek a módjára teremt világot, aki meghúz egy egyenest: egy pontból kiindulva az egyenes bármiféle külsõ beavatkozás nélkül meghosszabbodik, betöltve azt a térséget,
amely korábban üres volt és híján minden létezõnek.

CONSTANTIN FRANTZ:

A matematika tagadja Istent, hiszen a matematika saját világának teremtése közben egyben önmagát is megteremti. Nincs
szüksége egy isteni teremtõ hipotézisének a bevezetésére.

G. H. HARDY:

Nekem Isten személyes ellenségem.

IOSEPHUS BLANCANUS: Egy papírlapra rajzolt háromszög, nem az igazi háromszög. Az igazi háromszög az, amelyet az isteni idea rejt magában. Az
igazi geométer ugyanolyan módon írja le a háromszögnek ezt a tökéletes
ideáját, ahogyan a költõk utánozzák a tökéletes dolgokat. És ki tagadhatná, hogy ezek a dolgok lehetségesek, hogy az angyalok vagy Isten megalkothatják õket?
PIERRE BAYLE:

Az állítólagos bizonyításaik hiábavalósága! Ez egy himéra, ami
nem létezik. Nincs szükség hosszú beszédre ahhoz, hogy kimutassuk, lehetetlen hogy ez a glóbusz vagy ez a háromszög &c. valóságosan létezzen.
Ezek mind fikciók, melyek soha semmilyen valósággal nem bírhatnak, tehát elmaradnak a költõk fikciói mögött. Tehát szemben azzal, amit a hírneves Blancanus mond, nem lehetséges, hogy egy angyal vagy maga Isten
valaha is létrehozza a geométerek háromszögét, síkját, körét, glóbuszát &c.

NOCTURNE:

Soll ich die Dichter still befragen, / Dass sie die Schoepfungskunst mir sagen? / Doch weiss ich ueber tausend Meilen / Einen Denker,
einen grossen Mann, / Der mir den besten Rath ertheilen, / Und
Schoepfung schnell mir lehren kann.

PHILOSOPHUS ABSOLUTUS VON HEGELINGEN:

Ich, das Ich – ich, ich – das Reine!
/ Negation der Negation! / Drum des Weltgeists Denken muss ich foerdern
/ Jetzt um Mitternacht.

TITANIA (fejét a Weltgeist vállára hajtva): Um neue Lebensbahn der Welt zu
schenken / Mit Schoepfungsplänen also lass uns eilen. / Du lenkst der
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Weltgeschichte Staatsaktionen, / Der Wissenschaften Revolutionen: /
Vernunft, die Welt regiert…
PHILOSOPHUS ABSOLUTUS VON HEGELINGEN:

Vernunft – die die Vernunft

negiert.60
JACOB BÖHME, PHILOSOPHUS TEUTONICUS:

A lét vágya hatalmába keríti a nemlétet: az eszme ez, amely saját létét keresi.
LEIBNIZ:

Ha Jacob Boehme, a hírneves cipészmester, kinek írásait –
Philosophus teutonicus név alatt – németbõl egyéb nyelvekre is lefordították,
és ha azokban csakugyan van valami, ami rangjához mérten, valóban nagy
és szép, és ha õ valóban aranyat tudott volna csinálni, amint azt sokan
meggyõzõdéssel állítják, akkor talán minden okunk megvolna arra, hogy
több hitelt adjunk e rendkívüli cipészmester szavainak.
AZ ELEAI IDEGEN:

Parmenidész, aki egyaránt gerjeszt bennünk félelmet és
csodálatot, a Nagy Parmenidész, mindnyájunk atyja, gyermekkorunktól
fogva azt tanította: „Semmiképpen sem tarthatod létezõnek a nem létezõt”. Ám egy mértékletesen és ésszerû kínvallatásnak alávetve, szavai –
így vagy úgy – végül is annak a bevallására kényszerülnek, hogy a nem létezõ van. Ami engem illet, én teljesen tudatában vagyok annak, hogy ezzel egy metafizikai apagyilkosság elkövetésére kényszerülök.

WILLIARD VAN ORMAN QUINE:

Platón enigmatikus nem létezõje! Ez egy zûrzavaros elmélet, amelyet én szívesebben neveznék Platón szakálla gúnynévvel, hiszen azt a rizikót rejti magában, hogy eltompítja Occam
borotváját.61
PAUL VALÉRY:

Mivé változik, avagy mivé változik vissza ez az éppúgy semmitmondó, mint rejtélyes ige, LENNI, mely oly fényes karriert futott be az
ûrben?
HANS HAHN:

Ideje munkába állítani Occam borotváját: A nem létezõ objektumok fölösleges esszenciák. Tehát le kell borotválni õket, meg kell szabadulni tõlük!
ANTONIO ALIOTTA :

Nehezen elképzelhetõ, miként lenne kísérletileg verifikálható a négydimenziós tér létezése! Kivéve azt az esetet, hogy egy
science-fiction regényt szándékozunk komponálni – a három dimenzió
egyszerre szükséges és elégséges ahhoz, hogy tértapasztalatunk teljessé-
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gérõl számot adjunk. A negyedik dimenzióra megfelelõen alkalmazható
Occam borotvája: dimensiones non sunt multiplicandae praeter necessitatem.62
HANS HAHN:

Nincs szükségünk egyetlen olyan tartományra sem, ahol a
nem létezõ objektumok bizonyos léttel rendelkezhetnének, ahol egyfajta
kísérteties állapotban leledzhetnének! Occam, a tiszteltre méltó újító, a „filozófiában merész, a vallásban engedetlen”, ez a doctor invincibilis, a
gibellinek híve, a pápa ellensége volt. Eretneknek nyilvánították, kizárták rendjébõl, és életfogytiglanra ítélték. De Occam borotvája halálra ítélte a metafizikát. Bizonyára nem puszta véletlen, hogy a metafizikát
ugyanabban az országban végezték ki, ahol egy királyt lefejeztek. Hiszen
Platón Ideáit, az eleaták Egyét, az isteneket, a démonokat, a királyokat és
a hercegeket közös végzet köti össze, és ott, ahol a bíborpalást lehull, az
uralkodó bukása elkerülhetetlen. A filozófia felszabadulása és újjászületése Angliából indult el, ugyanabból az országból, amely megnyitotta a
világ elõtt a demokrácia és a politikai szabadság útját. A szabadság útjának legfényesebb nevei John Locke, David Hume és kortársunk, Bertrand
Russell, aki háborúellenes meggyõzõdései miatt a háborús évek alatt börtönben ült.
BERTRAND RUSSELL:

Occam borotvája a legragyogóbb és leghatékonyabb
eszköz, ha csökkenteni akarjuk a hibák lehetõségeit. A biztos tudás
szenvedélyétõl fûtve kezdtem tiszta matematikát tanulni, és legfõképpen Whitehead hatásának köszönhetõen Occam borotvájának új alkalmazásait fedeztem fel. Így – amint azt már jeleztem a Nyugati filozófia
történetében, melyet irodalmi Nobel-díjjal tüntettek ki – megmutattam,
miként tud egy csapásra véget vetni az általam kidolgozott logikai analízis filozófiája annak a kétezer éves szellemi zûrzavarnak, melyet Platón
vezetett be Theaitétosz címû dialógusával, a lét fogalmának õ általa ott
felállított koncepciójával. Egyébként mellesleg említve, Démokritosszal
ellentétben, aki demokrata volt – és egyben materialista és determinista, merész szabadgondolkodó, egy utilitarista, aki gyanakodással szemlélte a szenvedélyes érzelmeket, aki egyszerre volt híve a csillagászati és
a biológiai evolucionizmusnak – szóval Démokritosszal ellentétben, Platón oligarcha volt, ellensége Démokritosznak és a demokráciának, és
családja, barátai mind quislingekké váltak. Visszatérve javaslatomhoz,
szükségesnek tartom utalni rá, hogy A denotációról szóló munkám közzététele után a matematikai megismerés elvesztette minden misztikus
auráját.
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MAURICE MAETERLINCK: A matematika megelõzi gondolkodásunkat, képzelõ- és felfogóképességünket. De ha igaz az, hogy megelõzi értelmünket,
akkor mi az? Vajon nem egy rajtunk kívül álló erõ, egyfajta diffúz géniusz,
amelyet egy emberinek nem nevezhetõ lény sugároz ki magából? Ez aligha valószínû, hiszen a matematika specifikusan sajátunknak tûnik, és alsó
vagy közepes régióiban – az egyedüliekben, amelyeket nagyobb magasságaiból képesek vagyunk megítélni – logikai elõítéleteink foglya marad. És
ettõl csak akkor szabadul meg, amikor a mi szemünkben már abszurddá
válik, talán azért, mert egy olyan valóságot szorít erõsen önmagához,
melyrõl még csak homályos sejtelmünk van.
PAUL VALÉRY:

…egyfajta ekvivalencia vagy reverzibilis állapot a lét és a megismerés közt…

MAURICE MAETERLINCK:

A matematika tehát nem volna egyéb, mint csupán
valamilyenfajta, az agyunk által készített szerszám, amely – egy olyan intelligencia által hajtva, amit agyunk nem egészen tartalmaz önmagában –
nem tudná igazából, hogy mit is akar elérni? Egy megbabonázott szerszám, amely, mint a mesékben, hatalmába keríti a kezet, mely azt hiszi,
hogy irányítja õt, és csodákat mûvel vele?
NOVALIS:

Az igazi matematika: a mágia mesterének sajátos eleme.

DOCTOR FAUSTUS MAGITIAN: Bid on kai me on farwell. / These Metaphisicks
of Magitians, / Lines, Circles, Signs, Letters, and Characters, / These are
those that Faustus most desires (Enter Angels).
GOOD ANGEL:

O Faustus, lay the damned book aside, / That is blasphemy /
Leave that execrable Art.

BAD ANGEL:

Go forward Faustus in that famous Art / Be thou on earth as
Jove is in the sky (Exeunt Angels).

DOCTOR FAUSTUS:

A sound Magitian is a Demi-God, / Here tire my braines

to get a Deity.63

JOHANN JOSEPH GILLES PROFESSZOR: E nem-euklideszi és többdimenziós világok megalkotásával, ahová még a legvakmerõbb képzeletnek se lenne soha
bátorsága bemerészkedni, a modern matematika azzal a kétes érdemmel
tüntette ki magát, hogy túllépett a fabuláción és a babonaság élére állt.
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ROBERT MUSIL:

Maga, kedves barátom, bizonyos faktorok befolyásáról beszél, szóval bizonyos faktorokról – hogyan is nevezte õket? Transzcendentálisoknak? Maga azt kérdi, hogy hogyan is volnának reprezentálhatók az
egymáshoz konvergáló párhuzamosok és az összes efféle imaginárius matematikai alakzatok egy négydimenziós térben, s Eukleidésztõl azt kéri, hogy
mutassa meg magának a királyi utat, amit megtagadott Ptolemaiosztól. De
hogyan is volna lehetséges olyan dolgok létezését megengedni, melyekrõl
bizonyosan, matematikai bizonyossággal tudjuk, hogy lehetetlenek?
TÖRLESS, A DIÁK:

Légy realista, követeld a lehetetlent!

ROBERT MUSIL:

Legyen. Az igazat megvallva nem ismerem gondolatait arra
vonatkozólag, hogy milyenek is lennének ezek az extraszenzoriális adottságok, amelyeknek helye túl van az intelligbilitás szigorú határain. De ami
a matematikát illeti, biztosíthatom arról, hogy ezen a téren fölöttébb természetes és tisztán geometriai viszonyokról van szó. Tudja, ezek a számok, ez az imaginárius geometria, ezek a reális egzisztencia híján lévõ
alakzatok, meggyõzõdésem szerint túlságosan kemény dió ahhoz, hogy
egy fiatal diák, mint maga, képes legyen megemészteni õket. De jelenleg
meg kell elégednie annyival, hogy ezek a fogalmak semmi egyebet nem
képviselnek, mint a tiszta matematikai gondolkodás elkerülhetetlen termékeit. És ha kérdéseket tesznek föl nekem – és még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy éppen maga, kedves Törless, hogy éppen maga teszi fel
ezeket –, akkor csak annyit válaszolhatok: Hát, kedves barátom, egyszerûen csak hinnie kell! És ha egyszer eljön az ideje annak, hogy tízszer annyi
matematikát tud majd, mint most, akkor talán meg fogja érteni, hogy mirõl is van szó. De addig is: hinni kell!
G. H. HARDY: Hiszek a prímszámok fundamentális tételében, annak a bizonyításnak az alapján, amelyet de la Vallée Poussin adott róla. De nem hiszek abban, hogy 2 + 2 = 4, amiatt a bizonyítás miatt, amelyet Russell úr
adott számára a Principia Mathematica címû könyvében.

J

OHN LOCKE: Szeretném megkérdezni azoktól az uraktól, akik azt állítják,
hogy minden megismerés, amely nem valamilyen tény ismerete, önmagukban nyilvánvaló és velünk született általános elvektõl függ, hogy milyen elvre van szükségük annak igazolásához, hogy kettõ meg kettõ, négy?
Erre mit válaszolnak?
ALEXANDER POPE:
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BORIS VIAN:

Isten + Isten = Isten vagy két Isten?

GIUSEPPE PEANO:

Kettõ meg kettõ, az huszonkettõ.

GOTTLOB FREGE:

Amit egy oximoronnal élve nem-euklideszi geometriának neveznek, az egy contradictio in adjecto, hiszen egy geometria vagy euklideszi,
vagy nem geometria. A nem euklideszi geometria egy merõben fogalmi
konstrukció, ahol a pont és az egyenes terminusoknak csupán szimbolikus
értelme van. A geometriai szemlélet mindig euklideszi marad.
GIUSEPPE VERONESE:

Aki fenntartja, hogy a szemlélet nem lehet más, mint
euklideszi, azt csak arra szeretném emlékeztetni, hogy a természetben léttel bír az emberi szellem is, és hogy mindaz, amit ez a szellem a matematikában produkál, az az igazság legmagasabb és legtisztább kifejezõdése.
GOTTLOB FREGE:

De egy nem-euklideszi aritmetika felfoghatatlan; ez esetben a gondolkodás maga teljes tehetetlenségre van ítélve. Ha egy nap
olyan értelmes lényekkel találkoznánk, akik feltehetõen egy másik világhoz tartoznak, és akik azt állítanák, hogy az õ számukra a gondolkodás
más törvényeknek van alávetve, mint nálunk, és hogy az õ számukra 1 x
1 = 2, akkor én ebbõl pusztán azt a következtetést vonnám le, hogy itt az
õrület egy új, a mai napig ismeretlen formájával van dolgunk.
LUDWIG WITTGENSTEIN:

Õrület? Az õrület új formája? Kiváló! De miben áll
ez az õrület? Ezt ön soha nem részletezte pontosan, Frege úr.
INNOCENT M. BOCHENSKY OP:

Me ne Fregeo.65

MARIO PIERI: Vegyük a jól ismert sorozatot: 1, 2, 3…, N, N*…, Az N-et
„számnak” nevezzük, N* jelöli a „rákövetkezõjét”. A sorozatot a Peanoaxiómák jellemzik: minden N számnak van rákövetkezõje: N*. Létezik egy
elsõ szám, az 1, mely egyetlen számnak sem a rákövetkezõje, hanem
mindannyiuk abszolút õse, azok arkhéja, mely mint a pitagoreusok mondották, nem születik semmibõl, jobban mondva a semmibõl születik, de
rákövetkezõ utódok vég nélküli genealógiájának a nemzõje. Végül, ha 1
egy szám, és ha egy N szám minden N* rákövetkezõje ugyancsak szám,
akkor az összes létezõ szám benne foglaltatik ebbe az 1-bõl leszármazó sorozatba. Ez azt jelenti, hogy a sorozat egész egyszerûen a számnak az univerzuma, az összes számok totalitása. Bármely két szám kombinálható
egymással az összeadás és a szorzás mûveletével, s eredményük ugyancsak
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szám lesz: N + M = S és N x M = P. Ezek az operációk axiómák segítségével vannak alapozva: az N + 1 összeg azonos az N szám rákövetkezõjével, ez N*; az N számnak és az M szám M* rákövetkezõjének az összege
egyenlõ az N és M számok összegének rákövetkezõjével. Gyorsírásos
szimbólumokkal: N + 1 = N* és N + M* = (N + M)* – ezek az összeadás
jól ismert axiomatikus definíciói. Az egyik szorzási axióma szintén azonos
az iskolában tanulttal: N x M* = N x M + 1 x N – azzal az egy eltéréssel,
hogy ahelyett, hogy egyszerûen a szokásos módon N-et írnánk, ragaszkodom ahhoz, hogy az 1 x N alakot használjuk. Ez lehet, hogy fölösleg vagy
bosszantó pedantériának tûnik, de nem így van. Ennek az írásmódnak a
feltétlen szükségességét egy másik szorzási axióma igazolja. Ez egy közismert axióma, mely csakugyan önmagában nyilvánvalónak tûnik: 1 x N =
N, egy olyan axióma, melyet az iskolában egyszerû rövidítési szabályként
mutattak be, de én ezt a következõvel helyettesítem: 1 x N = N + N és az
1 x 1 = 1 egyenlõség helyébe a következõ egyenlõséget teszem: 1 x 1 = 2.
Ez utóbbi állítást igaznak nyilvánítom, természetesen anélkül, hogy bizonyítással tudnám igazolni döntésemet. Ez egy axióma. Nyilvánvalóan egy
olyan axióma, ami nyíltan ellentmond a megszokott evidenciának. Mégis,
cáfolhatatlansága bizonyítható. Valóban, ha az 1 x 1 = 2 tétel és a már elfogadott axiómák logikai konjunkciója ellentmondáshoz vezet, akkor az 1
x 1 = 1 és ugyanezen axiómák logikai konjunkciója, tehát az úgynevezett
„természetes” számrendszer, szintén ellentmondás áldozata lesz. A természetes számokkal ellentétben ezek a számok, melyek létezését épp most
alapítottam meg, bizonyosan nem természetesek, vitathatatlanul mesterségesek, természetellenesek, parafizikaiak, patafizikaiak, teratológiaiak, az
axiomatikus kromoszómákon belüli genetikai manipulációk szülöttei,
mint a molekuláris biológia ama szörnyszülöttei, melyeket a himéra terminus technicusszal illetnek, minden, amit akartok, de mindenképpen a teremtés szabad aktusának mûvei, egy új teremtésé, mondanám. E proton
pseudos következményei? Eukleidésznek az az ismert fundamentális tétele, hogy minden szám csak egyféleképpen bontható fel prímszámok szorzatára, érvényét veszti. Na és? Annál rosszabb a prímfaktorizáció
unicitásának! Az elsõ szám, az „1” ebben az esetben nem neutrális eleme
a szorzás mûveletének. De miért is kellene szükségképpen annak lennie?
Szabadon választhatunk, hogy 1 x 1 = 1 egyenlõséget igaznak tekintjük és
az 1 x 1 = 2 egyenlõséget, mint hamisat, elutasítjuk, vagy hogy megfordítva, az 1 x 1 = 2 igazságát állítjuk, elfogadva azt, ami ez esetben triviálisan
bizonyítható: az 1 x 1 = 1 hamisságát. De szabadságunkban áll az is, hogy
egyszerre elfogadjuk mindkettõt: az 1 x 1 = 1 igazságát, és egyidejûleg ellentéte, az 1 x 1 = 2 igazságát.
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TRISTAN TZARA:

Ha mindenki az ellenkezõjét állítja, ez azért van, mert mindenkinek igaza van.
FELIX KLEIN:

A matematika az a par excellence tudomány, ahol egyazon
szakterületnek két képviselõje soha nem ért egyet egymással.
MARIO PIERI:

Persze az 1 x 1 = 1 elvetése nehézségekhez vezethet a mindennapi életben. Ha a két egyenlõséget egyidejûleg elfogadjuk, egyidejûleg két
számuniverzum létét fogadjuk el, melyek mindegyike – külön-külön, de
egyszerre – magában foglal minden számot, a számok totalitását. Ha tehát
az elsõ szám olyan, hogy azt „természetesnek” mondjuk, vagyis az „1 x 1
= 1” axióma által definiált specifikus tulajdonsággal rendelkezik, akkor a
számok totalitása, vagy egyszerûen a mindenség, az univerzum, minden,
ami van, a mindent felölelõ léttartomány szükségképpen ugyanazzal a genetikai jelleggel, a «természetes szám» sajátosságával bír. Ha pedig az elsõ
szám az „1 x 1 = 2” ellenaxióma által definiált specifikus tulajdonsággal
bír, akkor a teljes univerzum, tehát implicite minden, ami szám, ugyanazzal a parafizikai jelleggel van kitüntetve, mely nem kevésbé öröklödõ, mint
az, amit „természetesnek” tekintünk.

ARISZTOTELÉSZ:

A fa fát terem, az oroszlán oroszlán ivadéka, az ember mindig
embert nemz: Mert sast nemzenek a sasok, és nem szül gyáva nyulat Núbia párduca... Így jóllehet minden egyes ember halandó, az emberlét specifikuma vég
nélkül továbbadódik, az örökkévalóságig. Az emberi faj tehát halhatatlan.
MARIO PIERI:

Igen, de genetikai sajátosságaik és faji invarianciájuk dacára,
az ember, a fa, az oroszlán, a pillangó vagy a sárkány mind az élõlények egyugyanazon univerzumának, egyszóval az élet világának valódi részei. Ezek
egy mindenségnek a komplementer alosztályai, és békésen vagy sem, de
ugyanazon univerzum belsejében léteznek együtt. Legfõbb génusz,
génusz, faj, alfaj – a matematika égi paradicsoma távolról sincs alávetve a
földi állatkert logikájának, az egyedüli logikának, amit Arisztotelész ismert és elismert. Az „1 x 1 = 1” természeti törvénynek alávetett számok,
éppoly kevéssé, mint az „1 x 1 = 2”, amelyik egy ellentermészet törvényeinek axiomatikus igazságszolgáltatása alá tartozik, egyik a két számhalmaz közül sem egy egyetlen számuniverzum komplementer alosztályai,
egyikük sem egy egyetlen mindenség valódi részei, mint például amilyenek a páros és páratlan számok. Nem. Ellenkezõleg, mindegyikük egy külön, autonóm, önmagában létezõ univerzum, egy abszolút, ontológiailag
önmagába záródó léttartomány. Peano teljesindukció-axiómája, mely a két
– természetes vagy természetellenes, nem számít – univerzum közös és
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könyörtelen természettörvénye, parancsolóan megköveteli, hogy minden,
ami szám, olyan hibátlan pedigrével bírjon, amelynek abszolút õse az „1”.
És én teljesen egyetértek azzal – legalábbis ha az igazság abszolút mércéjéül elfogadjuk az iskola, az összes elemi vagy nem elemi, normál vagy
anormál, magasabb vagy alacsonyabb iskola, beleértve az élet iskolájának
bölcsességét – hogy az aritmetikai univerzumok euklideszi vagy nem-euklideszi sokaságának ez a kis zsebkozmogóniája, ez a teljes õrület.
SENECA:

Nihil unquam existit sine aliqua dementia.66

MARIO PIERI: Ezzel teljesen egyetértek: ez õrültség, soha nem látott õrültség, hiszen ezt én is csak nemrég sütöttem ki.
TRISTAN TZARA:

Szilárdítsátok meg a kalkulusok egzakt termését!

PARMENIDÉSZ: Rajta, számoljunk csak, drága fiú, számoljunk. Meg tudode mondani nekem, melyek azok a számok, amelyek egyszerre oszthatók
kettõvel és hárommal?
AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:

Persze Parmenidész: hat, tizenkettõ és így tovább,
harminchat, hatvan, háromezer-hatszáz.
PARMENIDÉSZ:

Ha tehát így van, ezeknek a számoknak a sora végtelen, nem

igaz?
AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:

Mindenképpen, ez bizonyos!

PARMENIDÉSZ:

Ha tehát így van, akkor te mit gondolsz? E számokon túl létezhet-e szám, egy olyan szám, amely nincs szükségképp jelen azok között, amelyek az elsõ számra következnek?
AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ: A legkevésbé sem! Az összes szám teljes egészében
megtalálható az elsõ, az egy rákövetkezõi között. Egyetlen szám sem létezik, és nem létezhet e végtelen számsoron kívül.

VITTORIO HÖSLE: Ez nyilvánvalóan hamis! A hattal nem osztható számok
végtelensége – mint amilyen a hét, a nyolc, a kilenc vagy a tíz – ezeknek a
számoknak a végtelen sorozata ugyanúgy létezik, mint a kettõvel és a hárommal egyszerre osztható számok sorozata.
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PLATÓN:

Az a hamis, amit épp az imént mondtál, derék fiú. Hiszen a hattal osztható számok végtelen sora, amirõl szó van, magában foglalja az öszszes számot. Ebben a sorozatban van egy elsõ, egy második, egy hetedik,
nyolcadik, tizedik, és mind a többi rákövetkezõ elem, de ezek között nincsen utolsó. Igaz, ezek sajátos, különös számok. Ám akárhogy is álljon a
dolog, õk reprezentálják a „hatság” abszolút és változatlan ideáját. Egy
hatság-szám rákövetkezõje olyan szám, mely továbbra is hatság-szám. Ez
a hatság-univerzum pontosan ugyanazoknak az elveknek, ugyanazoknak
az arkhéknak engedelmeskedik, mint a megszokott számvilágunk. És közöttük is megtalálható az az alapelv – amivel éppenséggel fentebb már
egyetértettünk, nemde bár? –, hogy e sorozaton túl egyetlen szám sem létezik, s hogy a létezõ számok összessége megtalálható e sorozat tagjai közt.
THEAITÉTOSZ:

Úgy van, ahogy mondod. Amikor az „összes számról” beszélünk, az az egy és oszthatatlan „mindenséget” jelenti, a számlétet vagy egyszerûen a létet.

PLATÓN: Mégis van azonban egy kivétel. A rendes számok világának alapjánál az a princípium áll, hogy az elsõ szám önmagával való szorzása
ugyanazzal az egységgel egyenlõ: 1 x 1 = 1.
AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:

Nyilvánvaló! Egyszer Egy az Egy, vagy röviden: 1 x

1 = 1.
PLATÓN:

Ebbõl következik, amint az jól ismert, hogy bármely számnak az
„1” egységgel való szorzása változatlanul hagyja a szám értékét: 1 x N =
N. És egy olyan szorzást, melynek tényezõi azonos számok, és amit hatványoknak nevezünk, röviden az N2, N3 stb. Szimbólumokkal lehet jelölni.
Ha csak egyetlen számunk van, N, ezt lehet az N1 szimbólummal jelölni,
ami azt jelenti, hogy ez egy olyan szorzat, amely csupán egy tényezõbõl
áll, és ez maga az N szám. Egy szám hatványai továbbra is számok. Így az
11, 12, 13, … hatványok mind 1-gyel egyenlõk. Tíz hatványai: 101, 102, 103,
… sorban tíz, 10, száz, 100, ezer, 1000, és így tovább.
AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:

Pontosan így van! tízszer tíz, az száz, tízszer száz,

az ezer.
PLATÓN:

De nem ez a helyzet a hatság univerzumában, ó, te szép fiú.

AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:
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PLATÓN:

E világ azon az alapelven nyugszik, hogy az elsõ szám önmagával
való szorzása hattal egyenlõ: „1 x 1 = 6”. Tehát «egy a második hatványon
az 6», 12 = 6. Ebbõl már szükségszerûen következik egy vég nélküli sorozat, mint például: «egy a harmadik hatványon, az 36». És a mi közönséges
számrendszerünk alapszáma a tízes szám egymásra következõ hatványai,
vagyis «tíz a második hatványon», 102; «tíz a harmadik hatványon», 103 …
a hatság univerzumában már nem száz, ezer, tízezer… lesznek, hanem
hatszáz, harminchatezer és így tovább.

AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:

Lehetetlen! Ez képtelenség!

PARMENIDÉSZ:

Tökéletes. Vagy legalábbis: majdnem tökéletes. Hiszen a te
állításod, az „1 x 1 = 1”, bizonyosan és mindenképpen megcáfolhatatlan.
De sajnos, vagy szerencsére, látni fogjuk, hogy ugyanennyire bizonyíthatatlan is.
AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:

Attól tartok, hogy úgy van, ahogy te mondod. És akkor? Mit akar ez mondani?

PLATÓN:

Sokmindent. Hiszen ha az állításod bizonyíthatatlan, akkor ebbõl
következõen a tagadása szükségképp cáfolhatatlan.

KRATÜLOSZ: De az aritmetika nyelve univerzális, hellének és barbárok számára ugyanaz. De ha ez így van, kérdem én, hogyan értik és értelmezik a
barbárok a számrendszer alapjának a hatványait a hatság univerzumában,
tehát ez univerzum tizedik számának a hatványait – tehát a 101, 102, 103…
sorozatot?

PLATÓN: A kaldeusok kiváló számolók és rendes számokkal számolnak. De
számrendszerük alapja nem a tízes, hanem a hatvanas. Így õk nagyon jól
megérthetik a hatság univerzumának a nyelvét, hisz rögtön felismerik,
hogy a hatság idiómájában megfogalmazott következõ sorozata az alapszám, tehát a tizedik szám hatványainak: 101, 102, 103… lefordítható az õ
saját számrendszerük alapjának – a hatvanadik számnak – a hatványaira:
601, 602, 603… Anyanyelvük, mely szexagezimális, tehát a hatvanasság
nyelve, tartalmaz ezek szerint egy olyan alnyelvet, mely nem más, mint
a hatság idiómája. A szexagezimális univerzumban ez a hû ikonja, a modellje a paradigmájuknak, az eredeti hatság számobjektumainak. De ez
a paradigma a hatság univerzumának kalkulusából született világ, egy
hiperurán világ…
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LEIBNIZ:

Dum Deus calculat, fit mundus.67

PLATÓN:

…egy autonóm mindenség, a hatság ideájának látható képe, mely
önmagában létezik és anyagtalan szubsztanciával rendelkezik. Ám ebbõl
akkor az következik, hogy ha a hatság nyelvén megfogalmazott következõ
kifejezés: «a tíz második hatványa a hatszáz», 102 = 600, egy abszurditás
volna, úgy ennek a kaldeusok szexagezimális nyelvére fordított kifejezése:
«hatvan második hatvány a háromezer hatszáz», 602 = 3600, szükségszerûen szintén egy abszurditás volna. És ha a hatság nyelve logikai ellentmondást tartalmaz, akkor a kaldeusok szexagezimális nyelvjárásának
szükségképpen ugyanilyen ellentmondást kellene tartalmaznia; tehát,
implicit módon, a kaldeusok szexagezimális nyelve a maga egészében
ugyancsak inkonzisztens lesz.
AZ IFJÚ ARISZTOTELÉSZ:

Minden jel szerint, úgy áll a dolog, ahogy mondod.

PLATÓN:

De megfordítva, a kaldeusok hatvanas számrendszerû anyanyelve
nem fordítható le teljesen a hatság univerzumának nyelvére. Az egy, kettõ,
öt, hét és általában a hattal nem osztható számok neveinek semmilyen szó
nem felel meg a hatság nyelvének szótárban.
KRATÜLOSZ:

Ezek kimondhatatlan nevek, puszta értelmetlen zajok, hiszen
az, ami ezeknek megfelel, az egy nem létezõ.

PLATÓN:

Ennek dacára azért végezhetünk számításokat a neveikkel ebben a
hatság univerzumának aritmetikájában is. És rendelkezünk azzal a képességgel, hogy megismerjük tulajdonságaikat, még ha ezek, ebben az aritmetikában, nem létezõ számok is.

PARMENIDÉSZ: A nem-létezõt nem jelölheti név, lehetetlen arról számunkra bármiféle tudás, érzet vagy vélemény. Te pedig azt akarod, hogy ennek
ellenére elfogadjam, hogy „a nem-létezõ a megismerés számára hozzáférhetõ és képesek vagyunk tudást szerezni róla.”
SZÓKRATÉSZ:

Akárhogy is van, nekem úgy tûnik, hogy az eleai idegen nem
tévedett abban, amit az imént mondott, nevezetesen hogy „néha kénytelenek vagyunk létet tulajdonítani a nem-létezõnek.”
PLATÓN:

Még ha az „1 x 1 = 1” olyan igazság is, amely a létezõnek felel
meg, még ha az „1 x 1 = 6” hamis is, és a nem-létezõt fejezi ki, ez a két ál-
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lítás a matematikus számára hipotézis, tehát oly tézis, melyet számításainak alapjává tesz, és amelybõl komputacionális észjárása ugyanolyan
szükségszerû és egymással konzisztens következtetéseket von le.

HENRI

POINCARÉ: Az aritmetikai axiómák szintetikus ítéletek, a priori
szükségszerû igazságok. Próbáljuk csak meg kivonni magunkat alóluk, és
egy hamis aritmetikát alapítani, a nem-euklideszi geometriához hasonlóan
– itt ez nem fog sikerülni.

JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Hamilton kvaternói kiszabadították az algebrát a
szorzás kommutativitásának igájából, ugyanúgy ahogy Lobacsevszkij a
geometriát felszabadította Eukleidész empirikus posztulátuma alól. Hisz
Hegel elvével összhangban: a gondolkodás a negatívon keresztül jut el egy új,
gazdagabb és átfogóbb pozitív megalapozásához.

SIR WILLIAM ROWAN HAMILTON:

Valójában az algebra princípiumainak a helyzete meglehetõsen különbözõ a geometria princípiumaitól. Hiszen kétezer
éve egyetlen õszinte és értelmes ember sem kérdõjelezte meg a párhuzamos
egyeneseknek azokat a tulajdonságait, amelyeket Eukleidész idéz Elemeiben.
De nem kell különösebben szkeptikus beállítottságúnak lenni ahhoz, hogy
megkérdõjelezzük, vagy akár elutasítsuk a negatív és az imaginárius számok doktrínáját. Csakugyan, hogyan is fogadhatnánk el olyan számok egzisztenciáját, amelyek kisebbek a semminél, és a szorzatuk mégis nagyobb,
mint semmi; valamint azt, hogy az imagináriusnak nevezett számokra
ugyanazok a számolási szabályok érvényesek, mint a pozitív és negatív számokra, mégis sem nem pozitívak, sem nem negatívak, és nem is egyenlõk
nullával? Vagyis se nem nagyobbak, se nem kisebbek a semminél, de nem
is egyenlõk vele. Igazán nehéz ilyen alapelvekre egy tudományt alapozni.

LUDWIG BIEBERBACH:

Az az episztemikus eljárás, amelyet Hilbert úr
axiomatikája hozott magával a geometriába, alapjában véve ugyanazokat
az irányvonalakat követte, mint a Hamilton által lefektetett program az
aritmetikában.
HENRI POINCARÉ: Itt, az aritmetikában, Hamilton hasonló forradalmat vitt
végbe, mint amilyet Lobacsevszkij a geometriában.

WILLIAM SKEY: Lobacsevszkijnek sohasem sikerült bebizonyítania feltevése igazságát.
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FREDERICK WILLIAM FRANKLAND:

Ez kétségtelen! Ennek ellenére egy bizonyos
Skey úr, aki egy nem-euklideszi ég alatt lakik, nagyon is jól megalkothatna
egy olyan kozmológiát, amelyben két, egy harmadikra merõleges egyenes
nem egy és ugyanabba az irányba mutatna, és ezt anélkül, hogy egy ilyen
állítás ellentmondáshoz vezetne. Lobacsevszkij nem azt tûzte ki célul maga elé, hogy bebizonyítsa nem-euklideszi feltételezéseinek az igazságát, õ
csupán annyit állított, hogy azok hamissága bizonyíthatatlan. Egyébként
maga Eukleidész is nyíltan elismerte, hogy nem volt képes arra, hogy bebizonyítsa annak az igazságát, amit axiómájában feltételezett. Amit bizonyíthatunk, az csupán annyi, hogy egyik feltevés igazsága se igazolható,
sem empirikus megfigyeléssel, sem logikai bizonyítással. És a tér a priori
tiszta intuíciója sem fogadható el, mint igazságuk kétségbevonhatatlan
forrása. És befejezésül, e kérdésben semmilyen természetfeletti kinyilatkoztatás sem nyújthat bizonyosságot.

PLATÓN:

A geométerek, ó Glaukón, úgy vélik, hogy semmiképpen nem kell
számot adniuk, sem maguknak, sem másoknak, azokról a tézisekrõl, amelyeket mint hipotéziseket bizonyításaik alapjául vesznek, mintha ezek a
hipotéziseik mindenki számára világosak volnának. E hipotéziseket kiindulópontul véve következtetéseket vonnak le belõlük, miközben csupán a
gondolatmenet logikai konzisztenciáját tartják szemük elõtt.

GLAUKÓN:

Ez bizony így van.

PLATÓN:

De ami annak a tudását illeti, hogy hipotéziseik igazak-e vagy
sem, az igazság tudása nem tartozik az õk kompetenciaköréhez.

GLAUKÓN:

Értem, bár nem teljesen, hisz nagy és nehéz dolgokról beszélsz.

PLATÓN:

Hát rendben van! De értsél meg akkor is, amikor azt mondom,
hogy a dialektika tudományára tartozik, hogy felemelkedjék ahhoz, ami
nem hipotetikus: a tiszta értelem birodalmába, és hogy ezen az úton alapozza mag az igaz tudás princípiumainak a bizonyosságát.

MAURICE MAETERLINCK: Bizonyos problémák, amelyekre semmilyen elfogadható megoldás nem adható három dimenzióban, követhetõk – és követhetõknek kell lenniök – szellemünk lakott tájain túl elterülõ régiókban
is. Hiszen a világ nem korlátozódik arra, amit látunk vagy megértünk az
eszünkkel akkor, amikor nincs segítségünkre a matematika vagy a geometria, hivatkozzanak bár ezek akár egy emberfeletti szellemi erõre, akár, ami
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sokkal valószínûbb, ne legyenek ezek egyebek, mint egy olyan értelem elõzetes megnyilvánulásai, amely még nem ismeri önmagát teljesen. E még
meglehetõsen vitatott kérdés lezárásaképpen hallgassuk meg Henri
Poincaré urat, aki nem tartozik azok közé, akik himérákat követnek.
HENRI POINCARÉ:

A nem-euklideszi geometria számomra elõször csupán egy
egyszerû szellemi játéknak tûnt, amely csak a filozófus számára lehet érdekes, anélkül hogy annak a matematikus bármi hasznát vehetné. De nem
így van. Lobacsevszkij geometriájának teorémái ugyanolyan igazak, mint
az Eukleidészééi, feltéve, hogy…

ÉLIE DE CYON:

Végtelenül sajnálom, hogy kénytelen vagyok ismét visszatérni bizonyos tisztán metafizikai jellegû elõítéletre, amelyeket Poincaré úrnak volt bátorsága szembeállítani a fiziológia és más egzakt tudományok
legpozitívabb adataival. Poincaré úr önként ítélte magát arra, hogy mindig
hamisan lásson, mind a tudomány, mind a filozófia terén.

VLAGYIMIR ILJICS LENIN:

Poincaré, a nagy matematikus! De milyen kicsiny

kis filozófus!
ÉLIE DE CYON:

A füllabirintussal kapcsolatos fiziológiai kutatásaim arra
a következtetésre vezettek, hogy Eukleidész geometriai axiómáit maguk a
térérzékelés periférikus szervei, a félköríves csatornák struktúrája kényszeríti reánk. Bátorkodom megismételni itt azt, amit öt-hat évvel ezelõtt
mondottam a francia matematikusokról Couturat úrnak: térfogalmaink
szenzorikus eredetének általam kimutatott bizonyítéka megsemmisítõ
erejû csapást mér a nem-euklideszi geometria híveire. A geometriai érzék
fölfedezése a füllabirintusban eklatáns példája annak a gyõzelemnek, amelyet az egzakt tudomány arat a mindörökre meddõ metafizika felett.
A metafizikus, aki büszke arra, hogy nem vesz tudomást a világ reális jelenségeirõl, inkább arra hajlamos, hogy behunyja a szemét és befogja a fülét az egzakt tudományok minden újabb hódítása elõtt.

JOHN COOK WILSON:

Az új nem-euklideszi koncepció gyökeresen hibás. Egy
naiv tévedésen alapszik. Az egyenes, amelyet javasol, elképzelhetetlen. Lehetetlenség ezt az általa javasolt dolgot úgy elgondolni, mintha ez valami létezõ és egyben egyenes volna. De ez az érv nem tántorítja el ennek az
elméletnek a híveit. Számukra nem sok jelentõsége van annak, hogy az,
amit egyenesnek hívnak, az nem fogható fel egyenesnek. Ezt egyenesnek
felfogni ugyanolyan értelmetlenség, mint azt állítani, hogy létezik egy kettes szám, melyet szükségképpen hármasnak kell képzelni.
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JOHANN JOSEPH GILLES PROFESSZOR: A nem-euklideszi geometria nélkülözi
mindazt, ami tudományosságra utal. Következésképp, ez nem egy matematikai diszciplína.
MARTIN BARTELS:

Lobacsevszkij volt kétségkívül a legtehetségesebb diák
mindazok közül, akikkel Kazanyban találkoztam. Briliáns szelleme oly
spekulációkhoz vezette, amelyek, meg kell hagyni, rendkívül érdekesek.
Sajnos nem többek puszta spekulációknál, s nem képesek az igazi tudományt elõbbre vinni.
ANTONIO PEREIRA SJ:

A geometria, véleményem szerint, abszolúte nem tudomány. Hiszen minden tudomány ok-okozati bizonyításokat használ. De
mi az oka annak, hogy a háromszög szögei két derékszöggel egyenlõk?
Semmi. Ki ne látná rögtön, hogy az a segédkonstrukció, melyet az okoskodásban használnak, nem egy szillogizmus középsõ tagja, azaz nem az okozat oka? Arisztotelész már kimutatta ezt a Metafizikájában és az
Analitikáiban. A geometria csupán annyiban tudomány, amennyiben az érzékek számára hozzáférhetõ dolgok elvont tulajdonságainak az ismerete.
TIMAIOSZ:

Mint minden létezõnek a tartálya, a kiterjedt térnek minden érzékelésen kívül esõ létmodalitása van. Mégis tudomást szerezhetünk róla,
de csak az értelmi szemlélet segítségével, egy fattyúokoskodással – mondhatnám valami szinte alig hihetõ módon. És épp ez ösztönöz annak állítására, hogy mindaz, ami van, szükségképp valahol, egy meghatározott
helyen van, és hogy ami sem a földön nincs, sem valahol az égben, az abszolúte semmiféle egzisztenciával nem bír. Amíg ennek az álomszerû állapotnak a foglyai vagyunk, addig képtelenek vagyunk igaz módon beszélni.
SIR JAMES FITZJAMES STEPHEN:

Nem vagyunk képesek arra, hogy képzeletünkben megváltoztassuk a tér tulajdonságait, mert azon nincsen semmi változtatni való. És tökéletesen egyetértek azzal, hogy a tér tulajdonságai
ugyanolyanok minden csillagvilágban, és hogy azok nem változtathatók
meg magának a térnek a megsemmisülése nélkül – de csupán azért értek ezzel egyet, mert a tapasztalat ezt tanúsítja. Hisz csak egyetlen tér létezhet.
És hogyan is módosíthatnánk a tér geometriai tulajdonságait a képzeletben? Ez ugyanolyan lehetetlen, mintha azt képzelném, hogy én te vagyok.
JAGO:

I am not what I am.68

VOLTAIRE:

Az ember nem képzelheti létezõnek azt, ami nincs, feltéve, hogy
nem bolond.
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III. RICHARD:

I am I. Yet I lie: I am not.69

LUDWIG WITTGENSTEIN:

Az „én” szó jelentése nem azonos a „Ludwig
Wittgensteinnel”, még akkor sem, ha én vagyok Ludwig Wittgenstein. Az
„Én én vagyok” egy másik személyazonosságot fejez ki. Ez épp olyan, mint
a háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõségét kimondó tétel
bizonyítása. Bebizonyítjuk, hogy két belsõ szög kölcsönösen megegyezik a
két külsõ szöggel. De a harmadik szög azonos marad önmagával, és ez egy
teljesen más természetû egyenlõség, mely nyilvánvalóan az „Én én vagyok” azonosságnak felel meg.

CARRA DE VAUX BÁRÓ: A metageometriai rendszerek logikai lehetõsége egybeesik elképzelésük lehetetlenségével.
BOLYAI JÁNOS: De ez a geometria egy és ugyanazzal a joggal gondolható és
képzelhetõ, mint Eukleidészé.
LEIBNIZ:

Mathesis est scientia rerum imaginabilium.70

GOTTHOLD EISENSTEIN:

Egy annyira magasröptû és komoly tudományban,
mint a matematika, nincs helye a fantáziának.

PAUL VALÉRY:

A nem-létezõ szerepe létezik. Az imaginárius funkciója való-

ságos.
CHARLES RENOUVIER:

Az imaginárius geometria semmi vonatkozásban nincsen azzal, ami képzeletbeli vagy képzetes. Valóban, még csak álmodni sem
tudunk egy olyan transzcendens univerzumot, amely képzeletünk számára hozzáférhetetlen volna. Az imaginárius geometria igazság szerint egy elképzelhetetlen geometria.
BENEDETTO CROCE:

Mivel a matematikai princípiumok elgondolhatatlanok,
ezért egyben elképzelhetetlenek is. Tévesen hívják tehát õket imagináriusoknak.
BOLYAI JÁNOS: Csupán az elképzelhetetlen, hogy ezt a geometriát ki lehessen dolgozni egy olyan országban, amelyben a kissé merész vagy szabad
gondolatnak is azonnal szárnya szegetik vagy idomba öntetik, vagy kelepcébe bonyolíttatik, melyben mozdulni sem lehet, mint a régi egyiptomi
szobrászok vésõjének útja – úgy ki volt elõre szabva s mutatva, hogy attól
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netalán a nyíló, lobbanó mûvészi lángelmének szinte egy hajszálnyit sem
volt szabad, fõbüntetés terhe nélkül – eltávozni: Oroszországban, amely
a világreakció kígyójának a feje.

ESTERHÁZY PÉTER: A tenisz után ebéd. Five o’colck Didinél, estély Colleto
grófnõnél a Máltai Missziótól. Itt volt tout Paris. De megjött Maman, «no
zi Chantecler, kommen zi her» – és maga mellé ültetett. Legtöbbet smoncáztam Mme Féthynével. Kitûnõen beszél franciául és valószínûtlenül karcsú és ragaszkodik, hogy mathezisrõl beszélgessünk, jelesül Bolyairól. Ha
csak ez kell, leszek én párhuzamos!
SALOMON FRIEDLANDER:

Remek, kiváló teorémája egy transeuklideszi eroti-

kának.
GWENLYN F. M. RAWD:

In the otherwise extremely attractive French Model,
proposed by Monsieur Poincaré for a non-Euclidean Geometry, parallel
straight lines are two cicles osculating each other on the Absolute, at the
Infinity: „…where Circles join in osculation / Sweet…” as the Poet says. This
is not only non-sesical but also immoral.71

JOHN WALLIS:

Si Duas in eodem plano jacenti Rectas Convergentes, tandem
coituras. Nec enim coibunt utrique sed coibunt ad eas partes qua sunt illi duo
anguli minores duobus rectis.72

ALLAN BLOOM:

Férfiak és nõk, céljaik és a vágyaik olyanok, mint a párhuzamos egyenesek, és Lobacsevszkij képzelõerejével kell rendelkezni ahhoz,
hogy azt remélhessük, hogy találkozhatnának.
ANDREW MARVELL:

As Lines so Loves oblique may well / Themselves in
every Angle greet: / But ours so truly Parallel / Though infinite can never
meet.73
MARJORIE HOPE NICOLSON:

Love à la Euclid!74

JEAN-JACQUES ROUSSEAU:

Bárki légy is, ki meg akarsz ismerni egy embert,
vedd magadnak a bátorságot, és olvasd el az alábbi néhány sort, és meg fogod ismerni ki az a Jean-Jacques Rousseau. Ah! Zulietta! Meg se próbáld
elképzelni, ennek az elbûvölõ leánynak a báját és kecsét, mert messze elmaradsz az igazság mögött. A kolostorok szûz hajadonjai kevésbé üdék, a
szerájok szépségei kevésbé életteliek, a paradicsomi hurik kevésbé pikán-
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sak. Úgy léptem be a szobájába, mint a szerelem és a szépség szentélyébe;
azt hittem egy élõ istennõt látok magam elõtt. Soha ily édes fiatalság nem
adta oda magát halandó szívének és érzékeinek! Ah! Ha csak egyetlen pillanatra is kiélvezhettem volna minden ízében, teljes egészében…! Alighogy megismertem legbensõbb bizalmassággal bájainak és cirógatásainak
az árát, egyszeribe úgy éreztem, mintha az emésztõ lángok helyett halálos
hidegség folyt volna az ereimben, a lábaim reszkettek, és mivel rosszullét
környékezett, leültem, és sírni kezdtem, mint egy gyermek. Zulietta azonnal felkelt, és miközben magát legyezve fel és alá jár a szobában, hideg és
megvetõ hangon így szól hozzám: „Zanetto, lascia le donne, e studia la
matamatica” (sic!).75
STANISLAW WITKIEWICZ:

Igen szép, követendõ példa. És én, aki teljesen megfeledkeztem arról, hogy nõk is léteznek. Matematika, mindig csak matematika! Egy pokol!
JEAN LEROND D ’ALAMBERT:
ARKHIMÉDÉSZ:

A matematika számomra egy szeretõ volt.

Aki az istennõnek udvarol, ó te boldog ifjú, az ne a nõt ke-

resse benne.
FELIX HAUSDORFF:

Amikor nincs egy nõ, akit szeretni lehetne...

THOMAS DE QUINCEY:

Jobb híján meggyilkolni a feleségét...

FELIX HAUSDORFF:

…akkor szerelmes az emberiségbe, a matematikába, az örökkévalóságba. Az idealizmus mindig egy faute de mieux,76 pótléka az erotikának.

LEWIS CARROLL: It was a lovely evening, when two lines might have been
observed wending their way across a plane superficies. The elder of the
two had by practice acquired the art, so painful to young and impulsive
loci, of lying evenly between her extreme points; but the younger, in her
girlish impetousity, was ever longing to diverge and became an hyperbola
or some such romantic and boundless curve. They had lived and loved:
fate and the intervening superficies had hitherto kept them asunder, but
this was no longer to be: a line had intersected them, making the two interior
angles together less than two right angles. It was a moment never to be forgotten, and, as they journeyed on, a whisper thrilled along the superficies
in isochronous waves of sound, „Yes! We shall at length meet, if continually produced!”77

PALIMPSZESZT

| MÁSODIK RÉSZ

263

2

ZBIGNIEW HERBERT:

Romana mondta: Ön épp most távozott el tõlünk / így
azokról szokás beszélni, akik örökre elutaztak / irigylem az Ön márványarcát / a mi viszonyunk tiszta volt / semmi levél, semmi emlékgyûrû /
mostantól Ön egyike ama széplelkeknek, mint József Attila Miczkiewicz
Lord Byron / akik mindig pontosan jelennek meg a megbeszélt találkán /
mostantól a minket elválasztó tér egy gyászlepel / mely ott lebeg az alkonyi ködben / mostantól közös életünk more geometrico lesz elrendezve, két
párhuzamos egyenes szerint / transfinit állhatatosság és égi hûség.
II. FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA:

Nagyon szeretem a filozófiát és a verseket. Amikor filozófiát mondok, nem a geometriára gondolok. Ez jóllehet
magasztos, de nem alkalmas az emberek közötti érintkezésre; átengedem
ezt valamilyen angol üres álmodozásainak, mint amilyen Newton úr: kormányozza õ az eget, úgy ahogy jónak látja, én megelégszek azzal a planétával, amelyen lakom.

CHRISTIAN MORGENSTERN:

Es liefen zwei Parallelen / ins Endlose hinaus, / sie
wollten sich nicht schneiden / bis an ihr seliges Grab. / Doch als sie zehn
Lichtjahre / gewandert neben sich hin, / da ward’s dem einsamen Paare /
nicht irdisch mehr zu Sinn. / War’n sie noch Parallelen? / Sie wussten’s selber nicht. / Das ewige Licht durchdrang sie, / da wurden sie eins in ihm, /
das ewige Licht verschlang sie, / als wie zwei Seraphim.78

PLATÓN: A geometriai szabályok szerint fölépülõ alakzatok és testek – a filozófiai geometria szerint, kedves Protarkhoszom, és nem az építõmestereké és a kereskedõké szerint – ugyanolyan szépek, mint a mûalkotások,
tehát abszolút módon, és nem csak reánk vonatkoztatva szépek. A kör, a
gömb és az isteni háromszög tiszta és vegyítetlen örömöket foglalnak sajátjukként magukban, amelyeket nem szennyez semmi fájdalom, olyan
matematikai örömöket, melyek a sokaság számára hozzáférhetetlenek, és
csak az igen kevesek számára vannak fenntartva.
LYNCH:

Egyedül a mûvészet ébreszt gyönyört.

EUPALINOS, AZ ÉPÍTÉSZ:

És a geométerek? Nem gondolod, hogy õnáluk is
megtalálható ennek a szigorú fajtájú szépségnek a keresése, és hogy ennek
õk is megtalálták a példáit?
STEPHEN DEDALUS:

Micsoda? Csak nem akarod azt mondani nekem, hogy
vágyadat Eukleidész derékszögû háromszögének átfogója kelti fel!
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LYNCH:

Nem. De add nekem Prakszitelosz Vénuszának átfogóját…

ANAÏS NIN:

2

…Vénusz Deltájáét.

AZ IFJÚ SZÓKRATÉSZ:
ELEAI IDEGEN:

De milyen alapon?

A diagonális alapján. Majd újból, a diagonális diagonálisának

alapján.
PLÓTINOSZ:

Innen az a szeretet, amelyet az egyes formák és a nekik megfelelõ tiszta tárgyak iránt érzünk. Csakugyan, ha meglátunk egy ilyen háromszöget, akkor mint egyszerû és abszolút háromszöget szeretjük.

PIERRE ALBERT-BIROT:

KÖLTÕ NE TEGYEN TÁRGYAT KÖLTEMÉNYÉBE
HISZ MINDEN ELTÛNIK HA ELÕBUKKAN A
FEKETE HÁROMSZÖG A LÍRAI HÁROM
SZÖG A KÖZPONTI HÁROMSZÖG
ÉS A VAK HÁROMSZÖG ÉSZV
ESZTÕEN DÚDOL A VÁGY
KÉZ NÉLKÜLI GÖNDÖR
ISTEN MINDEN PILLA
NATBAN EGY VIL
ÁG ROBBAN
SZÉJJEL A
TEREKB
E

JOHANN WOLFGANG GOETHE:

Korán megtanultam, hogy a geometria gyönyör
forrása. Örömet nyújtott számomra, hogy kellemesen kiélhettem benne a
vonalzó és a körzõ használatában mutatkozó ügyességemet. De nem tapadtam örökkévalóságig a geometriai testekhez…
JULES LAFORGUE: Ez majd beavat a Nõbe! / Elõször is susogjuk fülébe lágyan:
A háromszög szögeinek összege, drága lélek, / Egyenlõ két derékszöggel.

II.

FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA:

Van szerencsétlenségem, kedves
d’Alembert uram, a verseket szeretni, & nagyon rosszakat írni; ami bizony
kedvemet szeghetné. De azt mondom magamnak: Te kis szerencsétlen,
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mindeddig nem sikerült; de bátorság, fogjuk a gyalut & a ráspolyt, & lássunk munkához újfent. Íme tehát még egy aprócska, meglehetõsen balkezes és szellemtelen óda, Móka d’Alembert úrnak, a nagy geométernek, ki
felháborodott a költészet hívságán: Ó fenséges titka a tetszésnek & bûvöletnek! / Szídd a tömjént, mi most füstöt hint rád. / Algebrai verset mintázunk meg; / Igézetébõl kel a végzetes átok / Mellyel a magas tudomány
sújtott bennünket. / E teoréma javára / Mind kibékülünk. / Teoréma: Tanuljátok meg, hogy minden háromszögben / Ha a három szöget összerakjuk / Két derékszöggel lesznek egyenlõk. / Bizonyítás: Az alakzat két
helyén / Húzz párhuzamosokat; / Tudósan vesd össze / A különbözõ metszeteket / És egyenletek segítségével / Mindig két derékszög áll elõ amottan. / Id quod erat demonstrandum.
PAUL VALÉRY:

Teoréma, avagy mûvészi tárgy…

GEORG CANTOR: Elsõ tézisem: a mûvészet és a tudomány – közös örömforrás a szellem számára.
NOVALIS:

Minden gyönyör zenei, tehát minden gyönyör matematikai.

JAMES JOSEPH SYLVESTER:

A zene – az érzékek matematikája; a matematika –
az ész muzsikája. A kettõ szelleme ugyanaz. A zenész érzi a matematikát,
a matematikus gondolja a zenét, az egyik a másikat tökéletesíti, mígnem
az emberi intellektus dicsõsége felragyog a Mozart–Dirichlet vagy
Beethoven–Gauss egyesülésében, egy olyan egyesülésben, amely
Helmholtz zsenijében és mûveiben vált valósággá.
EUGENIO BELTRAMI:

Sylvester úr szavaiban úgy gondolom nagy igazság rejlik. Hisz a zene és a matematika között egy olyan párhuzam van, amire talán még nem figyeltek fel. Egy matematikai gondolatmenet olyan, mint
egy intellektuális lantból elõcsalt akkordok egymásutánja, melyet az emberi gondolkodás matematikai rovátkái alkotnak, és egy új matematikai ág
fölfedezése egy új harmóniai modulációhoz hasonlítható.
PAUL CLAUDEL:

A zene a geometria lelke.

ATHÉNI IDEGEN:

A városunkba látogató idegenek között, kedves Kliniasz,
azok a legkiválóbbak, akik olyan színházi elõadásokon vesznek részt, melyeken teorémákat visznek színre zenei kísérettel.
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EUGENIO BELTRAMI:

Csakugyan, nem figyelemre méltó-e, hogy az egyik legnagyobb ma élõ mestere a harmónianak, a zeneszerzõ, Meyerbeer, pályafutását a matematika tanulmányozásával kezdte? De kedves Wolff úr, ha
úgy véli, hogy ezek a gondolatok különösnek vagy kompromittálónak tûnnek, kész vagyok visszavonni õket; feltéve, hogy meghagyja az ön muzsikus lelke és az én matematikus lelkem között azt az egyetlen igazán
tökéletes akkordot, amit a legõszintébb barátság jelent.

G

OTTLOB FREGE: Miután megszûnt tudomány lenni – az igazság egyetlen
és megdönthetetlen tudása – Hilbert úr geometriája inkább valamifajta
mûvészet, minden igazságérték nélkül.
OSVALD VEBLEN:

A geometria az a szó, amellyel azt jelölik, amivel a
geométerek foglalkoznak.

NICOLAS BOURBAKI:

A jó geométerek, nota bene!

STANISLAW ULAM: A matematika tudomány. Ugyanakkor mûvészet is. Egy
állítás igazsága még nem elegendõ ahhoz, hogy felvétessék a matematika
épületébe.
HERMANN HANKEL: Amit csinos kis teorémának neveznek, annak a matematikában épp annyi értéke van, mint egy csinos kis virágszálnak a botanikában. A szaklapok ilyen virágokból álló dús kertet nyújtanak nekünk,
anélkül hogy a szerzõk feltennék a kérdést, quid usui? Ezek a virágok nem
felelnek meg annak a különös szükségszerûségnek, amely meghatározza a
matematika történetének útját, fölösleges luxuscikkek ezek, haszontalan
ballasztok, melyek gyorsan feledésbe merülnek.
GOTTLOB FREGE:

A nem-euklideszi, nem-arguesi, nem-pascali, nem-arkhimédészi geometriák…

L. E. J. BROUWER:

…Hilbert úr patologikus geometriái…

GOTTLOB FREGE: …nem, nem és nem tudományos elméletek, hanem mûtárgyak. És mint annak idején Cantor úr elmélete, úgy Hilbert úr Geometria
alapjai is számomra inkább egy költõi ihletforrást jelentenek. Íme ízelítõül
egy kis lettrista betûköltemény, melyet a hilberti ars poetica elõírásai szerint
alkottam: Minden Aney batzet legalább két Ellah. Már hallom a felháborodott viszonválaszt: „Hogy lehet ilyen iszonyatos badarságot írni, amitõl az
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ember fején égnek mered a haj?” – De már elnézést! Ez egy axióma. Nem a
régimódi, euklideszi axióma, az igaz, de a modernek divatja szerint írt axióma – ama divat szerint, melynek van bátorsága elegánsnak nevezni a legundorítóbb ruhadarabokat, és amelynek Hilbert úr a divatdiktátora.

PROKLOSZ: Az elegáns jelzõ a legnagyobb bók, mellyel a pitagoreusok egy
teorémát vagy egy bizonyítást illettek. Elegancia és szépség híján egyetlen
tétel sem vehetõ fel az Elemekbe.
KARL VOGTHERR PROFESSZOR:

Tarthatjuk azt bármilyen „elegánsnak”, a nemeuklideszi geometria mentes a tudomány minden látszatától, minden tudományosságtól.
ABRAHAM FRAENKEL:

Ami engem illet, én Boltzmann véleményét osztom: az
elegancia cipészek és szabók ügye.

MAURICE GANDILLOT:

Amikor az emberek az utcán látnak egy nõt méteres
bõségû ruhában éktelenkedve, majd egy méternyi karimájú kalappal a fején, mindenki csak legyint és elnézõen mosolyog: Á-á, ez a divat. De nehéz összeegyeztetni az õszinteséget és az udvariasságot akkor, amikor azt a
tényt akarjuk elismerni, hogy a metafizikusok, a mélység ürügyén, néha
hihetetlen csacsis… szóval kantiságokra ragadtatják magukat – hogy ezzel
az elég világos és udvarias eufémizmussal éljek. Ez a helyzet David Hilbert
néhány tanítványával. Persze õk is csak pontokról, egyenesekrõl és síkokról beszélnek, de anélkül, hogy megerõltetnék magukat ezeknek a különbözõ objektumoknak a szemléltetésével. Az axiomatikus logikával való
visszaélés, amely a neogeometriára jellemzõ, Riemann és Lobacsevszkij,
Eukleidész rágalmazóinak ez a mûve, rendkívüli veszélyeket rejt magában.
SIR CHRISTOPHER ZEEMAN F. R. S.: A haute couture megköveteli, hogy sík anyagot alkalmazzunk egy negatív görbületû testre. A Mathematics Applied to
Dressmaking elõadásomban, melyet nemrégiben tartottam a Public Lectures
in Geometry sorozat keretén belül a London School for Girls hallgatósága
elõtt, kimutattam, hogy egy ilyen alkalmazás, bár geometriailag lehetetlen, topológiailag mégis lehetséges.
P. K. CSEBICSEV AKADÉMIKUS:

Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét dolgozatomra, A ruhaszabászatról és a változó görbületû felületek differenciálgeometriájáról, amit 1878-ban publikáltam Párizsban a Szentpétervári Császári
Akadémia és a Francia Intézet tagjának kettõs minõségében.
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PIERRE ALBERT-BIROT:

A divatszabászoknak mûvészeknek kell lenniük.
Ugyanazt várjuk el tõluk, mint a többi mûvésztõl: alkotásokat. A kosztüm
vitathatatlanul része a mûvészeti ágaknak.

P. K. CSEBISEV:

Mindazonáltal meg kell jegyeznem, hogy a probléma lényegileg különbözõ volna, ha a szövetet a test bõrével helyettesítenénk.

ABRAHAM FRAENKEL: Semmilyen szolgaságnak alávetve nem lévén, a matematikus szabad és vakmerõ alkotó. Szabadon alkot, és ebben kizárólag
a saját mûvészi intuíciója vezérli.
BERTRAND RUSSELL: Távol az emberi szenvedélyektõl, távol még a természet
apró-cseprõ dolgaitól is, az egymásra következõ nemzedékek megteremtettek
egy szépen rendezett kozmoszt, melyben a tiszta gondolkodás saját otthonában lakik, és ahol a legnemesebb indíttatásaink legalább kiszabadulhatnak
abból a komor számûzetésbõl, melyet a jelen világ nyújt a számunkra.
DAN BARBILLIAN: Én inkább gyakorló matematikusnak tekintem magam és
csak kis mértékben költõnek, és csupán abban a mértékben, amelyben
a költészet a geometriát idézi emlékezetünkbe. Bármennyire egymást kizárónak tûnhet e két fogalom, a geometria felsõbb szféráiban van egy fényes hely, ahol a geometria a költészetre lel. A lehetséges új világok
elképzelésének tekintetében a demiurgosz riválisai vagyunk. Az új ihlet
forrása a szimbolizmus, a lehetséges létformák reprezentációjában. Számomra a költészet csupán a geometria meghosszabbítása; így költõként
sem hagytam el soha a geometria isteni birodalmát. Verselésemben azt
a célt tûztem magam elé, hogy az intellektus és a látomás abszolút állapotaival egyenértékût adjak: a geometriaállapotot, ezt a szûziesen tiszta részegséget, mely úgy megbabonázza az embert, mint az ópium.
LUDWIG BIEBERBACH:

A matematikában a mûvészet nem törvény!

DEUTSCHE MATHEMATIK:

Tipikus zsidó-liberális tézis, hogy egy matematikai
elmélet esztétikai szépsége, azaz logikai koherenciája volna létjogosultságának kritériuma.
GÖTZ VON BERLICHINGEN:

Lex mihi ars.79

LUDWIG BIEBERBACH:

A logikai konzisztenciának a formalizmus által megkövetelt esztétikai kritériuma circulus vitiosushoz vezet. Íme egy könnyen
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érthetõ példa, mely kézzelfoghatóan kiemeli e kritérium gyenge pontját:
ha egy bizonyos úriember80 azt állítja, hogy nincs tudomása zsidó származásáról, ebbõl nem következik még az árja volta – holott az az állítás, hogy
árja fajú, logikai szemszögbõl konzisztens.
G. W. HARDY:

There is no permament place in the world for ugly mathe-

matics.81
BERTRAND RUSSELL:

A matematika nemcsak az igazságot, de a szépséget is
nyújtja, egy magasabbrendû, éteri és tiszta szépséget, mely hideg és kemény, mint egy márványszobor, anélkül, hogy természetünk bármely
gyengeségét is igénybe venné. Bûvölet, elragadtatás, az az érzés, hogy valami emberfelettit élünk – a legfõbb kiválóság próbaköve: mindezt ugyanolyan bizonyosan megtaláljuk a matematikában, mint a költészetben.
A matematika: valami nem emberi kontemplációja.

GOTTHOLD EISENSTEIN: Létezik matematikai szépség, mint ahogy, egy festmény esetében, létezik esztétikai szépség. És ugyanúgy, mint ahogy van
mûvészi ízlés, van matematikai ízlés is.
BERTRAND RUSSELL:

Élénken emlékszem még arra, milyen gyönyörûséggel
töltött el, hogy hittem benne, de ma már mindez merõ értelmetlenségnek
tûnik nekem. Hiszen el kell fogadnom, ha nem szívesen is, hogy a matematikában nincs semmi éteri, ugyanis semmi többet nem mond az objektumairól, mint a zoológus, mikor megállapítja, hogy a négylábú egy állat.
Semmilyen misztikus kielégültséget nem találok többé a matematikai
igazság szemlélésében.
PROCLUS, A LYCIAI:

Philokalia – „A szépség szeretete” – íme ezt a címet választotta Geminosz a geometriáról írott könyvének.
BLAISE PASCAL:

Amint beszélünk költõi szépségrõl, beszélnünk kellene geometriai szépségrõl is. De ilyesmirõl nem beszélünk: ennek az oka pedig az,
hogy jól tudjuk, mi a geometria tárgya, de nem tudjuk, mi a költészet tárgya. Nem tudjuk, mi az a természeti modell, amit utánozni kell.
PAUL VALÉRY:

Pascal bizonyára gúnyt ûzött volna vele, ha ezt egy jezsuitánál olvasta volna.
VOLTAIRE:
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szöveg. Hiszen tudjuk, hogy semmi szép nincs a háromszög tulajdonságaiban. Így érvel Arisztotelész, és itt Pascal bizony nagyon rosszul érvel.
HERMANN WEYL:

Mindig is szükségszerûségnek éreztem az igaznak a széppel való egyesülését. De amikor, kutatásaim folyamán, arra kényszerültem, hogy válasszak kettejük között, mindig a szépet választottam.
SOPHIE KOVALEVSKI:

Ne lepõdjön tehát meg, ha matematikai munkákat alkotok, és ugyanakkor regényeket írok. A költõnek oly dolgokat kell érzékelnie, melyeket a többiek képtelenek észrevenni. A matematikus
ugyanezt teszi.

AUGUST STRINDBERG:

Egy nõi matematikus! Ez rettenetesen veszélyes, ez
gusztustalan. Sõt, ennél tovább megyek: ez egy monstruozitás!

MARGUERITE DE NAVARRE:

Összegyûjtöm e fantasztikus könyveket, / Szépeket és kedveseket, melyekben a matematikáról / Olvasni lehet. De ki belefeledkezik azokba / Az a hús akaratját elhagyja.

C.

LAURÈS: Rendszerének konzisztenciáját illetõen Lobacsevszkij egy fatális tévedés áldozata lett. Geometriája ellentmondások kimeríthetetlen
bányája. A nem-euklideszi geometria a XIX. század egyik legostobább találmánya. Jelenleg egy másik baromságot látunk lobogóra tûzve – az elõzõ
nõvérét, a relativitáselméletet, a maga paradoxonokból álló hosszú díszkíséretével.

J. DONAT ATYA SJ:

Recentiore aetate a nonnullis mathematicis et physicis magni
nominis, e. g. Gauss, Lobacsevszkij, Riemann, Helmholtz, Minkowski, Einstein
nova doctrina de spatio inventa est, cui nomen metageometrica.82 Ezek a szerzõk azt állítják, hogy lehetséges, hogy a mi euklideszi terünkön túl olyan
terek léteznek, melyek nem egyenes vonalúak, de amelyek több dimenzióval és különbözõ hajlatokkal rendelkeznek. Haec quidem spatia per
phantasiam representari non posse83, a gondolkodás számára fölfoghatatlanok és az egyetemes tapasztalás vehemens irtózattal taszítja el magától.
Mivel opus esse mentis,84 ezért ilyen terek semmilyen reális léttel nem rendelkezhetnek.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Einstein nyíltan elismerte, hogy a nem-euklideszi geometria nélkül képtelen lett volna megfogalmazni a relativitáselméletét.
Ezekben az elméletekben minden a zsidó Talmud gondolkodási módszeré-
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vel összhangban történik. A posztulátumok a Halakhot, az értelmezésük
egy Midrash. Idõrõl idõre bevezetnek egy új posztulátumot – egy Halakhot –
ami egy új Midrashimmal, azaz értelmezéssel jár. Azzal a szemérmetlenséggel és arcátlansággal, amely minden zsidóra jellemzõ, Einstein szemrebbenés nélkül használta fel a nem-euklideszi geometriát Midrashként a
relativitáselméletéhez. A Midrashim szerepét pedig a differenciálegyenletek egy bizonyos osztályára, valamint a mátrixalgebra formalista sémájára bízta, hogy ezek segítségével értelmezze Michelson híres kísérleteit, aki
egyébként szintén zsidó volt.
JOHN L. SYNGE:

A zsidók, mint az ókori görögök, alaposan fölkészültek
arra, hogy kozmikus terminusokban gondolkodjanak. Einstein nem fogja elszalasztani, hogy kapura lõje a vezetõ gólt.
LUDWIG WITTGENSTEIN:

A zsidók nem képesek semmiféle eredeti gondolatot
produkálni. Egy zsidó sohasem tud igazán „nagy” lenni, soha nem több
egy reprodukáló mûvésznél, mint amilyen Mendelsohn-Bartholdy, vagy egy
szimpla tehetségnél, akibõl hiányzik a zseni teremtõereje, mint amilyen
Einstein, Freud és én magam.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Az ezeréves tudomány célja az árja szellem
megteremtése, az egyértelmûség realizációja. A zsidó gondolkodás tehát
mindig azokba a pontokba kapaszkodik, ahol hiányzik a dolgok egyértelmû jelentése. Ez a helyzet a nem-euklideszi rendszerekkel, ahol fel lehet állítani egy tudományos Talmudot, a rendelkezésre álló nem-euklideszi
geometriák tömkelegébõl kiválasztva azt, amelyik képes betölteni a
Midrashimok szerepét. De ha az így kidolgozott Midrasht újra lefordítjuk,
meglepõ és nehezen érthetõ fogalmakhoz, olyan paradoxonokhoz jutunk,
mint amilyenek a „véges tér”, „görbült tér” kifejezések, melyek az avatatlanok szemében forradalmi újításoknak tûnnek. Újból rátalálunk itt a
„Szabadság” és az „Egyenlõség” zsidó-marxista követelményére, az egzakt
tudomány terminusaiban kifejezve. E talmudi értelmezéseket, a véges térbe zárt univerzum kápráztató tulajdonságait, a görbült tér paradox fogalmát nagyon világosan kifejtve megtaláljuk a zsidó Minkowski 1908-as
munkáiban, az úgynevezett „relativitáselmélet” Midrashában.
PAUL VALÉRY:

Hérakleitosz, Zénon, Kant Arisztotelésszel, és a difficilis
Minkowski úr…
DAVID HILBERT:

Minkowski! Felejthetetlen barát, az istenek ajándéka! Nagyon fiatalon, sajnos, úgy halt meg, ahogy élt: filozófusként.
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FELIX KLEIN:

A német matematika – kezdve Jacobitól – rendkívüli módon
profitált emancipációjuk következményeként a zsidók beszivárgásából,
éppúgy mint egykoron a francia hugenották befogadásából.

D

R. HUGO DINGLER PROFESSZOR: Ah! micsoda egy szerencsétlenség a német
matematikára ez a Felix Klein, Schemm miniszter úr. Õ a fõ felelõs azért,
hogy a zsidók beszivárogtak a német matematikai életbe! Egyébként gyanús, hogy zsidó õsei vannak. Inkább diktátori, mintsem tudósi tehetséggel
rendelkezik. Klein a külföldiek és a zsidók fellegvárává változtatta a
Göttingeni Egyetemet. Az általuk létesített politikai atmoszféra nyíltan
németellenes. Elég, ha egy német ifjú a lehetõ legfélszegebb módon kinyilvánítja nemzeti érzéseit – és karrierjének automatikusan befellegzett.
A Klein láthatatlan szervezetének diktatúrája az összes német egyetemekre ráerõszakolta valamelyik – rendszerint zsidó – ügynökét, kinek az volt
a feladata, hogy mindenütt megteremtse azt az atomszférát, amely
Göttingenben uralkodik, a pacifizmusét és a kozmopolita internacionalizmusét.
GOTTLOB FREGE: A zsidók emancipációja! Állampolgári jogok! Gleichberechtigung!85 Íme, még egy szép ajándéka Franciaországnak. Én nem voltam antiszemita, de ma már tökéletesen látom, hogy a zsidók milyen mértékben
járultak hozzá Németország romba döntéséhez.
ERNST JÜNGER:

A zsidó nem atyja, hanem fia a liberalizmusnak. Mint mindenben, jóban és rosszban, a zsidó egyaránt képtelen a kreativitásra. Hogy
kifejthesse teljes rombolóerejét, szüksége volt egy olyan államra, mely a
Zivilisationsjude álarca alatt lehetõséget ad neki erre. Ezt az államot a liberalizmus teremtette, és csupán a liberalizmus teljes csõdje fog véget vetni
neki.
GOTTLOB FREGE:

A szellemi bomlás, amely a vereséghez vezetett, nagyrészt
a zsidók mûve. Hozzátok szólok, Németország gyermekei!
BERTOLT BRECHT:

Ó, Németország! Sápadt anya…

GOTTLOB FREGE:

Hozzád szólok, német Ifjúság! Ne ülj ünnepet addig a napig, míg Franciaországot le nem sújtottad a Földre. A szociáldemokrata
Párt, ez a rákos daganat, melynek a német munkások ostobaságuk és mohóságuk folytán áldozataivá váltak, egy zsidó többség irányítása alatt áll.
De a zsidók mára már annyira asszimilálódtak, hogy nagyon nehéz fölis-
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merni õket. Újra be kellene vezetni a jó középkori törvényeket, izolálni kell
õket, megkülönböztetõ jellel jelölni és eltávolítani a társadalom testébõl.
Hisz én, én az igazságot akarom, csak az igazságot!
ALBERT CAMUS:

Mihelyt a bûn érvelni kezd, elburjánzik, mint maga az értelem maga. A logika nevében minden el lesz rendezve.
DANTE ALIGHIERI:

Az Ördög mestere a logikának.

HUGO DINGLER PROFESSZOR: Kétségkívül Albert Einstein volt az, aki elindította a totális megrázkódtatást. Igen, a nem-euklideszi geometria már jól
ismert volt, de Einstein használta elsõként konkrét kérdések értelmezéséhez. A tudomány nagy krízise, tényszerû módon, elérte az akut állapotot.
HOWARD HOUSTON CHAMBERLAIN:

Kedves Dingler professzor, a relativitáselméletre vonatkozó nézetei megdöbbentõek. A miszticizmus mint pszichikai fenomén bizonyosan teljességgel respektálandó lelkiállapot. De mint
intellektuális pozíció, vissza kell utasítani. Az intelligencia, még a legbriliánsabb is, elveszíti fényét, mihelyt tévutakat követ.
DR. PHILIPP LENARD PROFESSZOR:

Van szerencsém szíves figyelmébe ajánlani,
miniszter úr, a Hugo Dingler professzor által adott mély elemzést: „Az
utóbbi fél évszázadban a matematikaoktatás területén jelentkezõ elkorcsosulási tünetekrõl”. Feltétlenül szükséges megnevezni ennek a rettenetes
állapotnak a felelõseit. Egyszer s mindenkorra véget kell vetni a befolyásuknak. Németországban a fizikai és a matematikai tudományoknak újra
az árja ember kizárólagos örökségévé kell válnia. Véget kell vetni a zsidók
uralmának! Heil Hitler!
PROFESSZOR A. VON ANTROPOFF S. S. UNTERSTURMFÜHRER: A relativitáselmélet
Galilei és Lorentz, a két nagy árja fizikus alkotása. A zsidók ki akarják sajátítani azt, és Dingler a maga téziseivel, továbbá sajnálatos módon számos német fizikus is, nem tesz egyebet, mint hathatós segítséget nyújtani
a zsidó bitorlóknak. Einstein egyetlen eredeti gondolattal sem járult hozzá a relativitáselmélethez.
HUGO DINGLER:

Mi sem bizonyítja jobban ennek az érvnek a hamisságát,
mint az az elemzés, amit munkáimban errõl a jelenségrõl adtam. A káosz,
amirõl beszélek, nem az erkölcsi hanyatlásnak, hanem egy önmagában
szükségszerû objektív történelmi fejlõdésnek az eredménye.
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WERNER HEISENBERG:

Jóságos édesanyám! Dingler, ez az örök szenilis, csatlakozott Lenard antirelativista társaságához. Igazán komikus látni, miként
választotta ki a „nemzeti-szocialista ifjúsági mozgalom” a legagyalágyultabb aggastyánokat, hogy egy kis lelket leheljenek belé.

DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR: Jól meg kell érteni, hogy szerves kötelék
fûzi össze egyfelõl a zsidóságot és a relativizmust, másfelõl a marxista és a
liberális politikai filozófiát. Ez egy teljesen lényegi kapcsolat. Nagyon jól
megértették ezt azok a marxista vezetõk, akik Einsteint értékes bajtársként
üdvözölték, mint olyat, aki elvtársuk a tiszta tudomány területén. Einstein
neve az „államcsíny”, a törvényes kormányzat felforgatásának szinonimája
A. A. MAKSZIMOV AKADÉMIKUS: Einstein személye testesíti meg nemcsak a
kortárs tudomány, de az egész kapitalista társadalom dekadenciáját is.
A misztérium, mely a relativitáselméletet körülöleli, hû kifejezése a szétesõben lévõ német burzsoázia zûrzavarának.
A. GOLTZMANN: Ama fegyverek között, melyeket a jelenlegi burzsoá tudomány használ a materializmus elõrenyomulásának megfékezésére a Minkowski és Einstein által kidolgozott új világkoncepció kitüntetett helyet
foglal el.
A. K. TIMIRIAZEV PROFESSZOR:

Mint arra már 1922-ben, az Oroszországi
Kommunista Pártbizottság elõtt tartott beszámolómban rámutattam,
Einstein elmélete felszámolja a materializmust.
A. GOLTZMANN: De a materializmus sorsa nincs hozzákötve Eukleidészéhez. Az igazat megvallva a világegyetem galileo–newtoniánus struktúrájának alapelvei – és mindenekelõtt Eukleidész geometriájának alapelvei –
veszélyeztetik a materialista koncepciót, míg Minkowski négydimenziós
nem-euklideszi világa a legjobb illusztrációja a materialista filozófiának.
Az euklideszi geometria meghaladásához a kortárs matematika elõre nem
látható módon számos princípiumot, elavult és zavaró szabályt félretett
az útból. Eukleidész azt állítja: a háromszög szögeinek összege egyenlõ két derékszöggel; a kortárs tudomány visszavág: egyenlõ és nem egyenlõ. Egyszóval: Eukleidész dogmatikus, a modern tudomány dialektikus. A nem lehet
egyszerre A és nem-A, íme az általános természettörvény, mely az euklideszi geometria szellemének megfelel. Minkowski koncepciója a dialektikus
materializmus apoteózisát jelenti. Einstein elmélete a természet dialektikus tanítását fejezi ki.

PALIMPSZESZT

| MÁSODIK RÉSZ

275

2

EDOUARD MAY PROFESSZOR:

A szofista Protagórasz kijelentése, Két ellentmondó állítás igaz lehet egyszerre, a relativizmus õsmintája. Ha a relativizmusnak valaha is sikerülne hatalomra kerülnie, maga a tudomány eszméje szûnne
meg ezzel, s a tudományos tevékenység egy értelem nélküli puszta játékká
alacsonyodna. De kevesen ismerik fel, hogy a relativizmus effektíve és ténylegesen teret nyert tudományos és intellektuális életünkben. Pedig így van,
és mindenekelõtt a tudomány kötelessége volna, hogy feltételek és kompromisszumok nélküli védelmet dolgozzon ki az egyértelmû megnyilatkozások egységes rendszere számára, amely példaszerûen és minden mást
megelõzve viseli az egzakt tudomány címet, igen, a geometria, pontosan a
geometria számára, melyet teljes mélységében megfertõzött a romlás: a relativista elkorcsosulás.
MEFISZTOFELÉSZ:
MON FAUST:

Mily szép is volt a Rossz, hajdanán…

A Szép nincs többé. A Rossz elkorcsosodott.

HUGO DINGLER PROFESSZOR: Egy dolog a valóság egységessége, és más dolog a konceptuális meghatározásainak egyértelmûsége. Ez utóbbi értelmünk gyakorlati tevékenységének eredménye. A görögök fedezték fel
elsõként az ideában az egyértelmûség intellektuális eszközét. Az egyértelmûség elvébõl következik, hogy ha a sík ideája ismert, akkor a sík már tökéletesen és egyértelmû módon mint euklideszi van meghatározva.
FÉLIX DAUGE:

A síktükröket készítõ mesteremberek azok, akik tökéletesen
tisztában vannak azzal, hogy a sikeres eredmény érdekében milyen gyakorlati eljárásokat kell végezniük. Az attól való félelem, hogy fatális módon csak nem-euklideszi síkokat tudnak elõállítani, merõ agyrémnek
tûnne számukra.
THOMAS TAYLOR:

A sík létezik, amint azt Proklosz vitális módon, gnosztikus és spekulatív, de nem operatív módon megmutatta.

HUGO DINGLER PROFESSZOR: Ami valójában a görögöknél hiányzik, az a kétkezi gyakorlat eleme. Csakhogy a sík fogalom egyértelmû meghatározásának fundamentuma a tükörcsiszoló munkások által végzett kétkezi
tevékenységben található.
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MARX–ENGELS–LENIN INTÉZET, MOSZKVA: Az egyetlen igazán valóságos tér a
normális háromdimenziós tér. A nem-euklideszi geometria megteremtése
feltárta az immanens kapcsolatot a tér és az anyag között, a tér sajátságainak determinista függését az anyag sajátosságaitól, és ezáltal elvezetett az
idealista térfelfogás összeomlásához.
HUGO DINGLER PROFESSZOR:

A manuális idealizmus általam kidolgozott koncepciója filozófiai rendszerem alapját képezi. E koncepció kidolgozásának
elsõ lépései elkerülhetetlenül vezetnek el ahhoz, amit euklideszi geometriának
hívnak, mint azt már bizonyítottam a Geometria alapjaiban – az enyémben, amely Stuttgartban jelent meg, 1933-ban. Ez a Geometria, nem a
megismerés eredménye, hanem a tevékenység, a praxis produktuma – íme,
ez képezi az általam írt könyv tárgyát.

TRISTAN TZARA:

Egy baglyot helyezek egy hatszögbe, felhasználom a szögeket, rikoltok, hogy le vele és visszaélek vele. Drága Picabiám, a geometria
kiszáradt és öreg. Én másként láttam egy vonalat forrásából felszökni.
A felszökõ vonal megöli az elméleteket; s mint szükségesség számunkra
csak az marad, hogy a kalandot a vonalak életében keressük.

EDMUND HUSSERL:

Nyilvánvalóan a geometria minden tiszta testének téridõbeli formái és materiális érzéki minõségei voltak, és a technika gyakorlata mindenkor azt a célt tûzte maga elé, hogy belõlük egyre tökéletesebb,
egyre beteljesültebb formákat hozzon létre. Így a tökéletes síkok elõállításának gyakorlatában a tükörfelület csiszolási technikája játssza a fõszerepet. Ugyanennyire nyilvánvaló, hogy az az újdonság, amit a geometriai tér
jelent, a szellem ama idealizáló tevékenységének terméke lesz, amely az
emberi környezet anyagából és adottságaiból a maga ideális tárgyszerûségeit létrehozza.
HUGO DINGLER PROFESSZOR: A kétkezi gyakorlat, a Hand-lung, ismeretelméleti kategória rangjára emelve, a geometriai igazságot mint egyetlent és
mint euklideszit határozza meg.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Dingler Parteignosse mûvének kivételes jelentõsége a mû erkölcsi erejében rejlik: az elsõ világháború után, a liberalizmus és a marxizmus, az empirizmus és a pozitivizmus, vagyis a
nemzetközi zsidóság uralma alatt Dingler mutatta meg a kiutat a káoszból, a farsangi maskarázásból, a tudomány romhalmazából, amelyen
Einstein emelte trónját.
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BRESLAUER ZEITUNG: Ó, ezek a horogkeresztes lovagok! / Einsteinnek soha
nem bocsátják meg, / hogy zsidónak született.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Nagyon jól ismerjük a zsidó ravaszságnak
ezt az ócska trükkjét. Kitérni az objektív tudományos érvek megválaszolása elõl, azzal a retorikai fogással, hogy a vitát a személyeskedések talajára kényszerítik.
WILHELM MÜLLER PROFESSZOR:

Az egyértelmûség Dingler által hirdetett elve az
árja tudomány egyik alapelve.

BRUNO THÜRING: A nemzeti-szocialisták számára Dingler munkássága csatakiáltást jelent az empirizmus, a relativizmus és a materializmus elleni
harcukban, vagyis a rend felbomlása és a káosz ellen, a német tudomány
felépítése érdekében vívott harcukban.
BERTOLT BRECHT:

Íme a tudomány uraságai / az árja tudomány / nagy teoretikusai / matematikusok, fizikusok / teuton szakállasok!
BRUNO THÜRING:

A fáklya, amit a nagy gondolkodó-mester és harcos, Hugo
Dingler idáig egyedül hordozott, most kiárasztja fényét, megalkuvást nem
tûrõ árja fényét. Dingler, a filozófus – a gondolkodás katonája! Milyen
nagyszerû árja személyiség bontakozik ki könyvének, A geometria alapjainak lapjaiból, melyet 1933-ban adtak ki Stuttgartban. Ez az árja tudomány
gyõzelemkiáltása!
LADY MARY DELANY:

A very absurd, bad book, and written by an Arian.86

WILHELM MÜLLER PROFESSZOR:

A geometria szisztematikus alkalmazása elkerülhetetlenül az euklideszi geometriához vezet. Az angol–zsidó empirizmussal szemben Dinglernek sikerült a gyakorlatból levezetni a sík
egységes eszméjét, mely Eukleidészé.
MR. DOTTY O ’NEILL:

Eukleidész egy görög. Felrajzol két vonalat a táblára, és
azt mondja, hogy azok párhuzamos egyenesek. Ám a misztérium és mágia
ezekben az egyenesekben az, hogy nem találkoznak soha, de tényleg soha,
még ha a végtelenségig hosszabbítjuk is meg õket, még ha Isten vállain landolnak is. És hogy ezt elérjék, gyerekek, ahhoz bizony egy átkozottul hoszszú utat kell megtenni. És ezt még akkor is, ha akad valami német zsidó,
aki a párhuzamosságot illetõ saját ideáival bolonddá teszi a világot.
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BRENDAN QUIGLEY: Bocsánat, uram, de ez az Eukleidész, ez mire jó? És mi
köze párhuzamosainak a világ jelenlegi állapotához, amikor a németek
mindent lerohannak, és mint az õrültek, szórják bombáikat mindenre, ami
még lábon áll?
MR. DOTTY O ’NEILL:

Ah, Quigley, te kedves kicsi Quigley. Mire jó Eukleidész! Nos csakugyan, mire?

BERTRAND RUSSELL:

A geometria felfedezése megmérgezte a görög szellemet!

MR. DOTTY O’NEILL:

De Eukleidész nélkül a Messerschmittet nem lehetne kilõni
a levegõbõl! Eukleidész nélkül a mi Spitfire-jeink nem ugrándozhatnának felhõrõl felhõre! Eukleidész annyit jelent, mint az önmagában való tökéletesség,
és gyakorlati alkalmazásaiban egyszerûen isteni. Követsz engem, fiacskám?

A.

K. TIMIRIAZEV PROFESSZOR: A gyakorlat egészében véve Eukleidészt igazolja. A szeizmológusok, a csillagászok, a fizikusok mind a mai napig a jó
öreg euklideszi geometriát használják. A nem-euklideszi geometria semmire
se jó. Fõleg a fizikában. Mint azt a nagy német fizikus, Lenard professzor
kimutatta, a nem-euklideszi geometria ellentétes az empirikus kísérleti tényekkel, és ezt, kérem, jól jegyezzék meg maguknak!
MR. DOTTY O ’NEILL: Semmi sem változott Eukleidész óta. Mi változott a világban a görögök óta, gyerekek? Semmi. A barbárok, a barbárok itt vannak
közöttünk mindenütt, mindenütt, méghozzá seregestül.
A. THEILHEIMER:

Meglep, amit mond, Timiriazev elvtárs. Hisz ami a geometria és a valóság közti kapcsolatot illeti, Einstein felfogása megfelel
Engelsének, és Riemann elmélete ragyogó megerõsítése a dialektikus materializmusnak.
UNTER DEM BANNER DES MARXISMUS:

Szerkesztõségünk úgy véli, hogy az A.
Theilheimer által ismertetett tézisek vitathatók, és fenntartja magának a
jogot, hogy következõ számaiban szót adjon más szerzõknek is, hogy kifejthessék ettõl eltérõ nézeteiket.

A. GOLTZMANN:

Nevetséges a gyakorlattal mint érvvel elõhozakodni! Bátorkodom emlékeztetni Timiriazev elvtársat arra, hogy Paul Lafargue, Karl
Marx veje, azon a véleményen volt, hogy a nem-euklideszi geometria közelebb áll az igazsághoz, mint az euklideszi geometria.
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PAUL LAFARGUE:

A geometria nem született volna meg, ha az ember nem
találta volna fel a rudat, hogy felmérje vele földjeinek hosszúságát és szélességét. A rúd, melyet a primitív népek termõföldjeik kimérésére használnak, misztikus jelleget öltött: az orosz parasztok szent botnak nevezték, és
a templomban helyezték el, az egyiptomiak pedig az igazság és az igazságosság hieroglif szimbólumának tartották. A geometria tudománya úgy
jutott birtokába az általa tanulmányozott objektumoknak, mint amilyen
a pont, a vonal, a sík, hogy kivonta, elvonta – absztrahálta – azokat a környezõ világból, hogy aztán értelmi, képzeletbeli lényekké alakítsa át õket,
melyeknek nincs objektív realitása, és csupán az õket elgondoló agyban léteznek. A matematikusok ezekkel az imaginárius lényekkel dolgoznak,
melyeket a gondolkodás az idõk folyamán teremtett. A matematikusok
spekulatív dedukciói nem függenek az érzékektõl, és amikor logikailag
egymásból levezethetõk, akkor mindenki számára érvényesek. Így Eukleidész, Riemann és Lobacsevszkij geometriája, habár ellentmondanak egymásnak, a matematikusok mégis igaznak tartják õket, mivel a tételeik
a logika törvényei szerint kapcsolódnak egymáshoz.
A. GOLTZMANN:

Ami a probléma szociológiai oldalát illeti, amit Makszimov
elvtárs Timirjazev elvtárssal teljes összhangban vetett fel, szabadjon erre
vonatkozólag arra utalnom, hogy a relativitáselmélet legbõszebb ellensége,
Lenard professzor, Makszimov és Timiriazev koronatanúja, egy ultrareakciós katolikus és antiszemita. Íme, a szép kis szövetség! A marxista és forradalmi materialista filozófia kart karba öltve sétál egy ultrareakciós és
katolikus némettel!

UNTER DEM BANNER DES MARXISMUS:

A nem-euklideszi geometria bevezetése
a fizikai kutatásba nyugtalanságot keltett a marxisták táborában. Valóban
úgy tûnik, mintha ez a geometria bizonyítékul szolgálna arra, hogy a fizika, az axiomatika közvetítése által, befogni hagyta volna magát a metafizikai és misztikus spekulációk hálójába. A. K. Timirjazev elvtárs, a
Moszkvai Egyetem fizikaprofesszora, a kitûnõ marxista, komoly kritikának vetette alá Einstein relativitáselméletét. Goltzmann elvtárs kategorikusan állítja, hogy az Einsten relativitáselmélete dialektikus jellegû, és
hogy a nem-euklideszi geometria alkalmazható a fizikai tér tanulmányozására. De Timiriazev elvtárs határozottan megcáfolta Goltzmann téziseit. Véleményünk szerint Timiriazev elvtárs álláspontja teljesen helytálló.

VELIMIR KHLEBNYIKOV:

Én Lobacsevszkij lobogója alatt fogom vezetni a for-

radalmat!
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OUIS COUTURAT: Osztom a pacifisták és a szocialisták véleményét, de a
matematikában magának a tudománynak az objektív érvénye lesz lerombolva, ha arra törekszünk, hogy ezt az objektivitást, a szabadság ürügy
alatt, valami önkényes és abszurd hittel helyettesítsük, mint ahogy azt
ezek az urak akarják. Itt látszik meg, hová vezet az a visszaélés, amelyet
ezzel az üres és irracionális terminussal, szabadság, ûznek, amit számûzni
kell a filozófiából, mint valami üres locsogást. A determinizmus éppen úgy
feltétele a morálnak, mint a tudománynak.
A. K. TIMIRJAZEV PROFESSZOR:

Nincs olyan tény, ami bizonyságul szolgálhatna arra, hogy el kell vetnünk az euklideszi geometriát. A nem-euklideszi
geometria haszontalan, s teljesen fölösleges.
ANDRÉ LHOTE:

Az alkotók hálátlan szerepe, hogy egy olyan dolgot adjanak
a világnak, amelyet kérni senkinek még csak eszébe se jutott, de amelyrõl
– egyszer elfogadtatva – lemondani senki nem képes.

DAVID HILBERT:

Einstein bebizonyította a nem-euklideszi geometria szükségszerû voltát. Ettõl fogva senki nem lehet meg nélküle!
A. K. TIMIRJAZEV PROFESSZOR:

Euler, az összes nagy múltbeli matematikus és
fizikus, éppúgy mint egy sor modern tudós is, jól elboldogultak, anélkül,
hogy valaha is kételkedtek volna Eukleidészben.
LÉONHARD EULER:

Azt gondolom, hogy Eukleidész tradicionális tanítását
meg kell õrizni, még akkor is, ha nem található szigorú bizonyítás posztulátumához – az én véleményem egyébként nem ez –, és nem azok miatt a
kényelmetlenségek miatt, amelyek a vele ellentétes hipotézisbõl erednek,
hanem azért, mert egy ilyen hipotézis számos ellentmondáshoz vezetne.
PAUL CARUS:

A metageometria mindig is mély hatással volt a kalandozó
szellemekre. De a hivatásos matematikusok, legalábbis azok, akik ellenszenvesnek találják a filozófiai spekulációkat, mindig is bizalmatlansággal
viseltettek a nem-euklideszi geometria iránt.

EDWARD MOFFAT WEYER:

De ha Eukleidész visszatérne a Földre, nemcsak tanítványainak engedetlenségét kellene tapasztalnia, nemcsak azt, hogy az
új geométerek elfordulnak tanításától, de ami súlyosabb, azt, hogy vannak
a geometriának olyan neves szaktekintélyei, akik veszik maguknak a bátorságot, hogy rákényszerítsék a geometriára saját játékszabályaikat.
A legnagyobb gonddal venné hát vizsgálat alá Lobacsevszkij és Bolyai im-
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pozáns nem-euklideszi rendszerét, és biztos vagyok benne, hogy kénytelen volna arra a meggyõzõdésre jutni, hogy ezt nem lehet többnek tekinteni egy puszta kártyavárnál.
PAUL CARUS:

A matematikai szaktekintélyek óvakodtak attól, hogy hírnevüket kockára tegyék. Vagy egyáltalán tekintetbe se vették, vagy csupán
fanyar szarkazmussal reagáltak a nem-euklidesziek munkájára.

WILHELM BLASCHKE: „Nem-euklideszi geometria!” Micsoda egy szerencsétlen
elnevezés egy absztrakt kísértet számára, mely szüntelenül itt kóborol! Nagyon jól tette Kurd Lasswitz, amikor gúnyt üzött belõle és bohóckodott vele.
KURD LASSWITZ:

Geometriai bohózat! Színdarabomat, Dr. Faust tragédiája a
tér N-edik dimenziójában címen – a Német Matematikai Társaság vitte színre Breslau-ban. Íme az új, a matematikus Faust! Tanítványa egy matematikus diák, aki úgy érzi, hogy elhûlyíti az egyetemi filiszterek tanítása.
Beleveti magát a metageometria fekete mágiájába. A csábító, Mefisztó, a
tagadás gonosz szelleme, szeme elé tárja a nem-euklideszi geometria pokoli világát. Riemann tanítványainak kórusa a görbe egyenesek dicsõségét
zengi. „Micsoda színjáték!”, kiállt fel a fiatal Wagner, „De, végül is, semmi
egyéb, mint egy színjáték”. A Jó Tündér hirtelen megjelenik a színen. A varázs megtörik, a megsemmisült Mefisztó szemérmetlen fintorokat vág,
majd eltûnik. Wagner felébred a nem-euklideszi rémálomból. Ragyog a
nap. Wagner megkönnyebbül. Óriási siker!
GEORG CANTOR:

Semmilyen kapcsolat, semmilyen hasonlóság nincs, kedves
Lasswitz úr, az én koncepcióim és az új keletû spekulációk, az úgynevezett
„metamatematikai” álmodozások között.

GÖSTA MITTAG-LEFFLER:

Vonja vissza a munkáját kedves Cantor úr, ne adja
még ki! Gondoljon Gaussra, aki nem merte publikálni a nem-euklideszi
geometriáról szóló munkáit. Az ön mûve, kedves barátom, bizonyosan
nem kevésbé forradalmi, mint a nem-euklideszi geometria.
GEORG CANTOR:

Én vagyok a matematika Alfája és Omegája – én, Georg
Jacob Aaron, a Mester tanítványa!

GÖSTA MITTAG-LEFFLER:

Én viszont attól tartok, kedves Cantor úr, hogy a
matematikusok többségét elijeszti az ön okfejtésének filozófiai stílusa. Jó
hírnevét teszi kockára.
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DR. PAUL LORENZEN PROFESSZOR:

Valójában mi is Cantor „halmazelmélete”?
Gyártanak léha dolgokat, mint például parfümöket. De ezeknek legalább
kellemes az illata. Ezzel szemben a halmazelmélet olyan folyadék, amely
egyszerre tûnik ki sekélyességével és bûzével.

GEORG CANTOR: Az a tunya, minden erõt, minden vért nélkülözõ ellenállás,
amit a Rajna két oldalán az akadémikusok felfogásommal szemben tanúsítanak, semmi hasznot nem fog hajtani számukra, ugyanúgy, mint ahogy
semmi hasznot nem hajtanak azok a mérgezett nyilak sem, melyeket újabban újdonsült pionírjaik használnak. A halmazelmélet gigantikus tömege
majd összeroppantja, eltiporja és megfojtja õket. A kisujjamat se mozdítom, hogy megvédjem magam.

PAUL COHEN: A kontinuumhipotézis, melyet Georg Cantor olyan igazságként adott elõ, amelyben sohasem kételkedett, axiómának bizonyult. Valamint Eukleidész posztulátumának, ugyanúgy Cantor hipotézisének
bizonyíthatatlansága is bebizonyítható. A nem-cantori halmazelmélet kidolgozása ugyanazokon a nyomokon jár, mint a nem-euklideszi geometriáé.
DAVID HILBERT: A Cauchy, Bolzano és Cantor által kidolgozott számkontinuum koncepciója és Gauss, Lobacsevszkij, Bolyai nem-euklideszi geometriája – íme a XIX. század két meghatározó eseménye, mely megnyitotta
a modern matematika korszakát.
GOTTLOB FREGE:

Csupán azon tûnõdöm, mikor múlik el végre a „modern
matematikának” ez az undorító divatja?
G. H. HARDY: Sajnos nekem úgy tûnik, hogy a matematika soha nem téríti
vissza az egyszer már meghódított területet. Nyugodtan elfelejthetjük a
nem-euklideszi geometria teorémáit, nem vesztünk semmit. De annak a
tudása, hogy létezik – irreverzibilis, mint a bûn. És a tudatlanság olyan,
mint az ártatlanság: ha egyszer elveszett, az vissza soha nem szerezhetõ.
VLADIMIR JANKELEVICS:

Ami egyszer megtörtént, az attól fogva már nem teheti meg, hogy ne lett légyen: és attól fogva, ez a rejtélyes és mélységesen
átláthatatlan tény, hogy éltem, marad az útravalója az örökkévalóságig.

ALWIN KORSELT:

Hogyan lehetséges, kedves Frege úr, az „undorító modern
matematika” kifejezéssel illetni a modern matematikusoknak ama törekvését, hogy e tudományt biztos alapokra helyezzék?
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GOTTLOB FREGE:

Hilbert úr nem habozik a párhuzamossági axiómát valódi
állításnak tekinteni, és ezt csak azért, mert szavai minden geometriában
ugyanazon a módon vannak kimondva. Mintha a szavak értelme és jelentése semmit se számítana!

BERTRAND RUSSELL: Hilbert úr A geometria alapjai címû könyve a rendszer
és a rend hiánya miatt sérti az esztétikai ízlésemet. Nem az az érzésem,
mintha az általa tárgyalt problémák különösen érdekesek lennének.
LOUIS COUTURAT:

Teljesen egyetértek önnel, Russell úr. Hilbert mindig valamiféle halandzsa benyomását kelti bennem. S úgy találom, hogy igazságtalan Fregével szemben.
GOTTLOB FREGE:

Amit megkövetelek, az a világosság! világosság! világosság!
Úgy képzeli, hogy szórakoztató keresztülhatolni Hilbert úr átláthatatlan
útvesztõin?
BLAISE PASCAL:

Ne vessék szemünkre a világosság hiányát, hiszen nekünk ez

hitvallásunk.
LOUIS COUTURAT:

Mélységes csodálattal adózom Frege logikai szigorának és
filozófiai nézetei hajlíthatatlanságának.
GOTTLOB FREGE:

Valóban, ha arról lenne szó, hogy másokat rászedjünk, bajosan találhatnánk jobb eszközt, mint a Hilbert úr és azt õt követõ cinkos
társak által cölebrált geometria alapjait!
LOUIS COUTURAT:

Azt hiszem, Frege nem sok barátot szerezhetett magának
a matematikusok közt azzal a harapós modorral, amellyel a rossz formalizmust kritizálja. Valóban, hogyan is tudnánk bizonyítani a tiszta matematikában egy egzisztenciatételt, fõleg ha a létezés mást jelent, mint
ellentmondás-mentességet, amint azt Frege vallja.

SOPHIA JANOVSZKAJA: Bár eredetét tekintve a nem-euklideszi geometria a
valóság mélyebb megismerését tükrözi, a burzsoá matematika kisajátította azt, mint az idealizmus cáfolhatatlan bizonyítékát. Ennek következtében magát a tiszta kutatást is idealista torzításoknak vetették alá, amely
kedvez a fideizmusnak, azzal, hogy bevezeti a szabad alkotás ideáját.
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HASTINGS BERKELEY:

Minden bizonnyal mélységes meglepetést kelt bennünk,
amikor értesülünk róla, hogy a tudománynak mennyi fontos hódítása – amelyek mindegyike józan gondolkodást követel – volt mindezek ellenére misztikus beállítódottságú szellemek mûve. Ami engem illet, én azonban
egyáltalán nem találom különösnek, hogy ezek az elszórt jelenségek valóban
olyan filozófiai doktrinák eredményeként jöttek volna létre, amelyek minden
látszat szerint az abszurditás csúcsát elérõ fantazmagóriák. A számfogalom
az ókor óta különös babonákkal és extravagáns fogalmakkal volt összekötve,
és nagyon valószínûnek tûnik, hogy a matematika filozófiája mind a mai napig nem szabadult fel teljesen a miszticizmus alól. Az imaginárius mennyiségek magyarázata kezdettõl fogva teljesen misztikus volt. Ez a magyarázat
semmit sem tisztázott, és az imaginárius számok léte ma is ugyanolyan enigmatikus, mint régen. A metageometria reális jelentése szintén nagyon kétséges. A különbözõ struktúrájú terek koegzisztenciája fölfoghatatlan talány.
Valóban, teljesen lehetetlen felfogni, hogy olyan attribútumok, melyek kölcsönösen kizárják egymást, egyidejû egzisztenciával bírjanak.
HANS HAHN:

Teljesen misztikus minden olyan tudás, amely a tiszta gondolkodás produkciója.
HASTINGS BERKELEY: A négydimenziós tér legalább annyi elõnyt jelent, hogy
nem igényel semmilyen magyarázatot. Egyszerûen tudomásul veszik,
vagy mint valóságos koncepciót, vagy mint misztikus csalást. A metageometriai konstrukciókhoz való kritikai hozzáállás számomra tehát nagyon hasznosnak tûnik. Meg kell erõsíteni az ellenállást minden olyan
tendenciával szemben, amelyik azzal a veszéllyel jár, hogy miszticizmusba essünk. És amint azt – mint ahogy remélem – a Mysticism in Modern
Mathematics címû könyvemben kimutattam, a „pragmatizmusnak” nevezett irányzat felbukkanása a közelmúltban a filozófia területén úgy jellemezhetõ, mint egy módszeres és határozott vállalkozás a matematika
filozófiájának a miszticizmustól való megszabadítására.
HANS HAHN:

Ami az én saját pozíciómat illeti, errõl csak annyit, hogy az a
logikai empirizmus álláspontja. Valóban ez a koncepció tûnik az egyedül
érvényesnek, az egyetlen olyannak, amely megszabadíthat bennünket
minden metafizikától, minden miszticizmustól.

ARNOST KOLMAN: A matematika fundamentumai vagy helyesebben, a kapitalista alépítmény filozófiai-matematikai felépítménye a polgári matematikusoknak azt a törekvését fejezik ki, hogy a geometriát elválasszák az
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anyagtól és a dialektikától. A geometria alapjai körüli kontroverzia az osztályharc legfelsõ stádiumát jelenti a matematikában, a burzsoá tudomány
általános krízisét.
LUDWIG BIEBERBACH:

A matematika és fõként a geometria alapjai körüli
kontroverzia csupán a fajok, az árja és a zsidó faj közti konflagráció egyik
aspektusa.
ARNOST KOLMAN:

A matematikusok megpróbálnak kiutat találni a matematika alapjaiban tomboló válságból, de nem a jó utat találták meg. Így a
moszkvai Luzin akadémikus Párizsban kiadott Elõadások az analitikus halmazokról címû munkájában olyan halmazokat vezet be, melyek csak irracionális koordinátájú pontokat tartalmaznak. De fölteszem a kérdést: hol,
az anyagi valóságban hol van egy olyan halmaz, amely ilyen irracionálisan
viselkedik? Luzin halmazai nem jelölnek egyebet, mint egy figyelemre
méltó hûséggel véghezvitt tükrözõdését az irracionalizmusnak, a szolipszizmusnak és az idealista filozófia szélsõséges individualizmusának. Hívõ
keresztény és monarchistaként mi sem természetesebb, hogy Luzin osztja
német kollégája, a fasiszta Bieberbach rasszista nézeteit. A profasiszta
Luzin így vált a moszkvai „fasiszta nemzeti központ” összekötõ ügynökévé, melyet Florensky, misztikus-klerikális matematikus alapított, aki számára még egy titkos megbeszélést is szervezett Hitlerrel. Luzin, egy
idealista matematikus: íme, az ellenség – szovjet álarc mögött!
NYIKOLAJ NYIKOLAJEVICS LUZIN AKADÉMIKUS:

Kolman materialista filozófus,
dialektikus gondolkodó – a moszkvai matematikai iskola Fekete Angyala.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

Mivel a burzsoá matematikusok minden
próbálkozása, hogy kilábaljanak ezekbõl a nehézségekbõl, idealista pozíciókból indult ki – szükségképpen csak ezekbõl indulhatott ki – a matematika válsága nem oldódott meg. Ugyanis teljességgel lehetetlen a
matematika válságát a kapitalizmus keretei közt feloldani, éppúgy mint
ahogy elkerülhetetlen a válság fellépése is. A tudomány idealista eltorzítása a politikai és filozófiai reakció zsoldjában álló burzsoázia osztályérdekeit szolgálja. Íme a burzsoá tudomány igazi forrása. És dacára néhány
idealista matematikus minden jó szándékának, a filozófiájuk elkerülhetetlenül belevezeti õket abba az iszapos mocsárba, ahol az idealizmus mérgezõ virágai között ott vonszolják magukat a filozófia dinoszauruszai – az
Eddingtonok és a Russellek – és ahol a tudomány szubtilis meghamisításának tõszomszédságában ott húzza meg magát a nukleáris stratégia filozófiája, a harc a béke és a demokrácia ellen, és az imperialista ideológia egyéb
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aljasságai. És a burzsoá tudomány válsága csak a kapitalizmus bukásával
fog véget érni.
EDUARD MAY PROFESSZOR:

Pár évtizedes kitartó munka után Dinglernek sikerült bebizonyítania, hogy egyedül a newtoni mechanika, az arisztotelészi
logika és az euklideszi geometria alkot együtt Rendszert, az egyetlen lehetséges rendszert, amely megfelel az állítások egyértelmûségét és az igazság
unicitását állító posztulátumnak, és hogy minden eltérés az Egyetlen Rendszer és az egyértelmû rend princípiumától elõbb-utóbb elkerülhetetlen ellentmondásokhoz, a teljes relativizmushoz vezet. Egyszóval a tudomány –
minden tudomány – összeroppanásához, teljes összeomlásához.

G

OTTLOB FREGE: A matematikában jelenleg uralkodó konfuzionizmus nem
maradhat fenn tovább. És egyedül az euklideszi ideált követõ szigorú és
egységes rendszer kidolgozása lehet képes arra, hogy megvesse a rend és
törvény uralmának alapjait. A tudomány kiteljesedése csak egy szigorú és
egységes Rendszerben valósulhat meg.
D-503 SZÁMÚ GEOMÉTER:

Dicsõség az egységes Államrendszernek! Dicsõség
a Nagy Jótevõnek! Õ húzta meg az örökkévalóságig az egységes Állam
egyetlen és csalhatatlan Egyenesét. Ez az Egyenes a nagy, az isteni, az
egyetlen igazság. És õ, a Jótevõ, a Blagodetyel oszt szét mindent: mindenkinek szüksége és hasznossága szerint. Dicsõség a számok sokaságának, az
egységes Állam elemeinek! Én, D-503, az Integral ûrrakéta konstruktõre, a
kvadratikus és szigorúan tudományos koreográfia feltalálója, én is csak egy
szám vagyok az Egyetlen Államban, a Jedinoje Gosszudarstvóban. A zenétõl,
mint az irracionális képzelet teremtményétõl undorodom, égnek áll tõle a
hajam. Én nem teszek mást, mint pontosan leírom azt, amit látok, amit az
eszem, azaz a Nagy Jótevõ Esze, nekem diktál, helyesebben: NEKÜNK diktál. Egyedül a MI összessége bír egzisztenciával. Az én, az az én, mely egykor a nevetséges és irracionális „Jevgenyij Zamjatin” nevet viselte, csak
annyiban létezik, amennyiben az összesség, a MI, amely azt racionálisan
definiálja: szükséges-e tudnia egy négyzetnek, hogy õ négyzet, hogy a szögei mind derékszögek? Akár tudja, akár nem, õ az, és nem létezhet másként, csak négyzetként. MI megcáfoltuk az öreg Kantot, megalkotva az
egyetlen Igazság tudományos Rendszerét – Államunk alkotmányát.

DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

A hegeli fantazmagóriákkal szemben létrejött védekezõ reakció következtében mély szakadék támadt a tudományos
és a filozófiai kutatás között, noha az episztemológia századok óta a legki-
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válóbb árja gondolkodók érdeklõdési területe volt. E szakadás következményeként a XIX. században oda jutottunk, hogy általános zûrzavar ütötte fel
a fejét a gondolkodás és a cselekvés területén. Egyedül a tér tudománya, a
geometria képezett kivételt ez alól, legalábbis ami a gyakorlati alkalmazásait illeti. Németországban a geometriát mindig is a priori tudománynak tekintették, ez volt maga a tudomány par excellence, az abszolút bizonyosság
megtestesítõje, amelynek törvényeit a természet oly csodálatosan igazolja.
R. STURM:

Heinrich Schröter – a Breslau-i Egyetem professzora, a Berlini és
a Göttingeni Akadémia levelezõ tagja, Jacob Steiner ragyogó tanítványa –
Heinrich Schröter mindig távol tartotta magát az olyan modern eszméktõl, mint amilyen a „nem-euklideszi geometria”. E spekulációkat mély ellenszenvvel fogadta.
FELIX KLEIN:

A goromba kifejezések nagy kedvelõje, fõként ha a zsidókról
volt szó, Steiner kétség kívül páratlan geometriai zseni volt. De tanítványai, az úgynevezett „Steiner-iskola”, nem voltak fogékonyak az új eredmények iránt. Elutasítva minden újdonságot, érezhetõen fékezték a
geometria fejlõdését Németországban. Hogy meggyõzõdjünk errõl, elég
egy pillantást vetni Schröter munkáira.

R. STURM:

Tudományos eszménye a világosság és a rend volt. Egy königsbergi geheimer Kommerzienrat – egy titkos kereskedelmi tanácsos – fiaként
Schröter már gimnazista korától fogva kitûnt buzgalmával, rend- és tisztaságszeretetével. A torna nagy szerepet játszott életében, huszonöt éven
át elnöke volt az Régi Breslau-i Tornaegyesületnek.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

E körülmények közt egy súlyos következményekkel terhes esemény következett be: felfedezték az úgynevezett
nem-euklideszi geometria lehetõségét. Az egyetlen, a mindenütt és mindenkor érvényes és alkalmazható geometria helyett most egy csapásra
több geometria van, geometriai rendszerek tetszõleges sokasága. Ezáltal
magának a tudománynak az alapjai rendültek meg.

D-503 SZÁMÚ GEOMÉTER: Csak egy kollégám van, aki elfogadta az abszurditásokat: R-13, az Állami Költészeti Intézet részhalmazának eleme. Elég betennie a lábát kocka alakú szobámba, hogy egy csapásra fölforgassa
szerkezetét: minden nem-euklideszivé válik benne. Elviselhetetlen! Egy
pillantást vetettem arcára: förtelmes ábrázat, arcvonásaiból két háromszög válik ki, melyek ellentmondanak egymásnak.
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BLÄTTER FÜR DAS BAYERISCHE GYMNASIAL– UND REALSCHULEWESEN: Az abszolút
geometria, a nem-euklideszi geometria és más geometriai fantazmagóriák
kétségtelenül annak a dekadens és morbid jelenségnek az alkotórészei, melyek a matematikát fenyegetik. Figyelemre méltó koincidencia: egy idõben
azzal, hogy kétségbe vonják a társadalom erkölcsi fundamentumait, a geometria, a tudományok legbiztosabbika annak a veszélynek van kitéve,
hogy elveszíti azt a rangot, amelyet Platón adott neki.
D -503 SZÁMÚ GEOMÉTER:

Az egyetlen Igazság tudománya lehetõvé teszi,
hogy megoldjuk a boldogság problémáját a geometriai konstrukciók és a
négy aritmetikai mûvelet segítségével. Az egyes számok személyes egyenlete minden információt megad, ami ehhez szükséges. Én, nº D-503, egy
közepes szám vagyok: szüleim számainak mértani közepe. Minden állampolgár-szám személyes egyenletében az „X” változó jelöli a szabadságot.
Ha a változó értéke nulla, akkor az állampolgár semmilyen veszélyt nem
jelent, semmilyen kihágást nem fog elkövetni az Egyetlen Állam ellen.

EDUARD MAY PROFESSZOR:

Az egyetlen és abszolút Igazság eszméje, hogy így
fejezzem ki magamat, germán találmány és a legjobb árja gondolkodók fanatikusan elkötelezték magukat, hogy megvédik. Maga a tudomány is a
germán lélek legsajátosabb terméke: egyfelõl Egyértelmûség – másfelõl
Kétértelmûség; egyfelõl Rend – másfelõl Káosz; egyfelõl Törvény – másfelõl „Szabadság”, vagyis az önkény uralma; egyfelõl a Precizitás, a biztos
Fundamentum – másfelõl mentális Akrobatika.
GOTTLOB FREGE:

Rend és törvény, tisztaság és rendszer – egyedül és kizárólagosan ezek vannak örök és megingathatatlan törvényeknek alávetve: tehát ez az egyetlen mód, hogy kiragadjuk a matematikát a zûrzavar és a
konfúzió mocsarából!
EDUARD MAY: Nekem úgy tûnik, hogy nem tudnánk jobban illusztrálni az
árja és a nem árja akarat közötti lényegi különbséget.
ARTHUR PENRHYN STANLEY:

Ulphilas, who as Bishop of the Visigots, converted and Arianised them. All the Teutons, the Vandals, the ferocious
Lombards were all Arians.87
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

A zsidóság tökéletesen tudatában van annak a feladatnak, amit saját faji hovatartozandósága szab neki, és mint azt
a zsidó Theodor Lessing nyilvánosan elismerte, egészen magára ismert a
tudomány szétzüllésében: a nem-euklideszi geometriák által nyitott új tu-
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dományterületek, a halmazelmélet transzfinit számosságai és az ebbõl
származó paradoxonok, a szemlélet konkrét, végsõ adatainak relativizálása – mindez olyan tõsgyökeres zsidó gondolkodók mûve volt, mint
George Cantor, Adolf Frankel, Alfred Prigsheim – aki egyébként Thomas
Mann apósa – Arthur Schoenfliess, Felix Hausdorff, Leopold Kronecker,
Arnold Sommerfeld. Ez aztán egészen odáig vezetett, amíg aztán
Michelson, Minkowsky és Einstein – mind zsidó – egy olyan univerzális
felfordulást váltottak ki, félreállítván Arisztotelészt, Newtont és Kantot.

DEAN TURNER: Einstein relativizmusa teljesen összeegyeztethetetlen a zsidó-keresztény vallási tradícióval, ami a miénk. Einstein maga nem jelentett-e ki, hogy elmélete egy „szabad és tetszõleges definíción” alapszik?
Több mint hetven éve a világ ezzel a demenciális relativitáselmélettel él.
Könyvemben, amely Einstein mítosza címen jelent meg és amelyet Richard
Hazlett mérnökkel és filozófussal együtt írtam, alkalmam volt kimutatni,
hogy itt valójában a paradoxonok és az ellentmondások siralmas labirintusáról van szó, egy abszurd és irracionális álmodozásról, mely még a legkiválóbb koponyákat is megfosztotta agyvelejüktõl. Nyilvánvaló, hogy ez az
elmélet teljes erkölcsi relativizmusba dönti a világot.
BENJAMIN DE CASSERES:

Szemben az eredetiséggel, a középszerûség, az örök és
mindenható középszerûség, avagy, ha úgy tetszik, Erkölcs Kisasszony, magas
erényessége és szûk agyveleje csak ezt a két szót mormolja: dekadens és
morbid. A dekadens, a lázadó, az új vízió, az új, a kifinomultabb szenzibilitás embere, az új álmodozó azért jött, hogy minden axiómát fölforgasson. Ám a dicsfénnyel övezett szent tehén halhatatlan.
PIERRE DUHEM:

Az euklideszi geometria axiómái magukba sûrûsítik
mindazt, amit az éles ésszé köszörült józan ész mint igazat felfedezni
volt képes.
PAUL VALÉRY:

Túlságosan igaz ahhoz, hogy szép legyen.

PIERRE DUHEM:

Anélkül hogy a legkisebb igazságmorzsát is hozzátenné ahhoz a kincshez, amelyet az axiómák tartalmaznak, a deduktív gondolkodása hûen továbbadja a következtetéseknek mindazt a gazdagságot, amit
az axiómáktól kölcsönzött – a német mindezt felrúgja. A német felforgatja az emberi tudás normális feltételeit, mivel egy õrült. A német ész egy
szörnyeteg.
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JACQUES PRÉVERT:

Rettenetes szörnyetegnek lenni és nem tudni. De hogyan
is tudná egy szörny kivágni magát a nehézségekbõl, ahhoz hogy boldogan
éljen, tudván magáról azt, hogy õ egy szörnyeteg? Miért is kellet õt felvilágosítani? Szegény szörnyeteg.
PIERRE DUHEM: A német, képtelen lévén eldönteni, hogy egy elv igaz-e vagy ha-

mis, minden axiómáról azt tartja, hogy az egy posztulátuma, egy olyan dekrétumnak, amelyet akaratunk önkényesen proklamált; majd összetévesztve
az igazságot a szigorral, az ebbõl a premisszából szabályosan levezetett öszszes következtetést igaznak tartja. A kártyák cinkeltek? Úgy gondolják talán,
hogy hamiskártyásokkal akadtak össze? Nem, önök elõtt fegyelmezett
geométerek állnak. Amikor a Herr Professor elfogad egy elméletet, ami által
ez egyben igaz is, nem is tudják felfogni, hogy az abból szabatosan levezetett
következtetések miként lehetnének hamisak. A geometriai gondolkodásmód
egy katonai díszszemlén felvonuló hadsereg képét idézi fel bennünk. Mindenki úgy érzi, hogy vasfegyelemnek van alávetve.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Gauss, úgy tûnik, elõre látta, hogy milyen
felforgató következményei lennének a fizikára nézve a nem-euklideszi
geometriára vonatkozó felfedezésének, és haláláig megakadályozta annak
nyilvánosságra hozatalát. De hát akkor ki volt az, aki magára vállalta azt
a feladatot, hogy végre elõidézze az összeomlást? Nyilvánvalóan ugyanaz,
akinek az emberiség az élet összes egyéb területén a rombolást köszönheti: a zsidó!
SAMY ROSENSTOCK:

Én a folytonos ellentmondás híve vagyok!

DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Ahol vitáznak, ahol kétségbe vonnak, ott
mindig a zsidó az, akire rábukkanunk.

SAMY ROSENSTOCK: Én mellette vagyok az igenlésnek is, de nem vagyok se
mellette, se ellene, és nem is magyarázkodom ki, mert gyûlölöm a józan
észt. DADA – íme egy szó, amely vadászatra küldi az eszméket. A DADA
a függetlenség igényébõl, a közösséggel szembeni bizalmatlanságból született 1916-ban, a Voltaire kabaréban, Zürich városában. Akik hozzánk tartoznak, megõrzik szabadságukat.

DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR: De íme, fölemelkedett három férfi és elfogadta a kihívást: Philipp Lenard, Johannes Stark és Hugo Dingler, három
rendíthetetlen harcos a tudomány zsidó felbomlasztásával szemben.
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A. ANTROPOFF PROFESSZOR:

Kedves Dr. Kubach, Reichsfachgruppenleiter úr,
igen nagy meglepetéssel láttam Dinglert egy nemzeti-szocialista tanulmányi Studentenlager keretében fellépni. Jelenléte ott, amint alkalmam volt
tapasztalni, súlyos lelkiismereti konfliktust váltott ki a részt vevõ diákokban. Hiszen Dingler számukra egy kifejezetten zsidóbarát könyv szerzõjeként is ismert, amit úgy tíz évvel ezelõtt publikált.
HUGO DINGLER:

Ami a zsidó faj szerepével kapcsolatos egykori ítéletemet illeti, ma már belátom, hogy az egy súlyos hiba volt, és mindenkit, aki a
múltban publikált írásaimat olvassa, arra kérek, hogy vegye figyelembe ezt
az intést.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Hála a harcnak, amit Hugo Dingler, a gondolkodásnak ez a nagymestere – ahogy Lenard nevezi – fáradhatatlanul
folytat, a tudomány 1936 óta ismét visszanyerte egészségét. Hála
Dinglernek, a tudomány kiemelkedhetett a káoszból és a romból, hogy
megtalálja azt az utat, mely ismét helyreállítja a rendet a világban.

LUDWIG WITTGENSTEIN:

Die Welt ist alles, was der Abfall ist.88

PIERRE

DUHEM: Azon a területen, amelyeket megtisztított a régi doktrináktól, a németek geometriai szelleme boldog szívvel veti majd bele magát egy olyan új fizika rekonstruálásába, mely megveti a józan észt, és
súlyosan sérti mindazt, aminek a konstrukcióját a megfigyelés és a tapasztalat megengedte az égi és a földi mechanika terén.
TRISTAN TZARA:

Nincs végsõ Igazság. Elhihetõ-e, hogy aprólékos logikai raffinériával sikerült bebizonyítani az igazságot és megalapozni nézeteinek
pontosságát? Az érzékek által szorongatott logika egy szervi betegség.
A filozófusok szeretik hozzátenni ehhez az elemhez a megfigyelõképességet. De pontosan ez a csodálatos szellemi kvalitás a bizonyítéka tehetetlenségének. Az erkölcsi és a logikai kontroll azzal az átokkal sújtott
bennünket, hogy érzéketlenekké váltunk a rendõrügynökök elõtt – ez rabszolgaságunk oka –, rothadt patkányok, akikkel a burzsujoknak tele a hasa, és akik megfertõzték az egyedüli tiszta és világos üvegfolyosókat,
melyek nyitva állnak a mûvészek elõtt.
PIERRE DUHEM:

Túlzott bizalom a deduktív gondolkodás iránt, bizalmatlanság és lenézés a józan ész nyújtotta intuíciók iránt, íme ezek az idealizmus, a szkepticizmus leggyakoribb kiváltó okai. Ezek szüleménye
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a szofisztika is. És a szofisztikába, ebbe a furcsa és veszélyes fonákságba
a német gondolkodás már korán beleesett; igen korán tetszelgett már magának azzal, hogy roppant rendszereket épített olyan posztulátumokra,
melyekbõl hiányzott a józan ész.
DR . EUGEN DÜHRING:

Ami napjaink Németországát illeti, meg kell mondanom, hogy a zsidóknak a matematikába való bevonulásával ez a már
egyébként is romlott tudomány a teljes erkölcsi züllésbe süllyedt.
A kurva mint a matematika! A zsidó Ricardóval a politikai gazdaságtan
is a rothadás fázisába lépett. A Lasalle- és a Marx-féle zsidó agitátorok
és intrikusok bizonyítják, hogy milyen erkölcsi alantasságra és szennyre képes az úgynevezett szociáldemokrácia és az egész zsidó-liberális
sajtó. „Écrasez l’infâme!” Ha minderrõl többet óhajtanak tudni, ajánlom
önöknek hitvesem, Émilie Dühring kis szatíráját: A zsidó és az õ
„Vaterland”-ja – Antiszemita paródia. A zsidó probléma nem vallási probléma, mint azt rendszerint gondolják. Hiszen mi a kereszténység, lényegét tekintve, ha nem tiszta hebraizmus? Egy keresztény, ha tényleg
annak gondolja magát, soha nem lehet tökéletes antiszemita, amint azt
részletesen kimutattam A zsidókérdés mint faji probléma címû könyvemben, mely a mai napig öt kiadást ért meg. Valóban, a zsidók egy faji
problémát jelentenek. Bizonyítékul szolgálhatnak erre Jacobi zsidó úr
talmudista virtuozitásai.
CARL FRIEDRICH GAUSS:

Ez a Jacobi – ez az igen tehetséges és rendkívül figyelemre méltó fiatalember, alapjában véve kicsoda, von Humboldt úr?
DR. EUGEN DÜHRING:

Gauss Hofrath, és Jacobi zsidó úr: íme, a Bestia trionfante – a gyõzedelmes bestia – párosa! Jacobi zsidó allûrjei megmételyezték az új nemzedéket, mely terméketlenségével és tehetségtelenségével
tûnik ki.

ALEXANDER VON HUMBOLDT:

Kissé vörös, kissé szemtelen a mi igen
élesnyelvû Jacobink, Gauss úr, aki hivalkodni szeret Hegel iránti szimpátiájával, meg azzal, hogy mindenkinek oda-oda mondogat valami kellemetlent, de legfõképpen republikánus különcködéseivel, azzal, hogy vörös
vagy trikolor szalagjaival provokálja a közönséget. Ezt teszi egyébként az
ön védence is, Gotthold Eisenstein, az ifjú zseni, akire ön úgy tekint, mint
arra, aki egyedül méltó Önhöz. Õt a berlini rendõrség le is tartóztatta a
forradalmi mozgalmakban való aktív részvétele miatt. Új korszak, kedves
Gauss úr, új fajok, de új dimenziók is!
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DR. KURT VOGEL PROFESSZOR:

A szemita faj teljesen összeegyeztethetetlen a
matematikával. A zsidók mindig is gazdagságban éltek, de ennek ellenére
egyetlen figyelemre méltó matematikust sem adtak ezeréves történelmük
folyamán. Egész írásos vagy szóbeli hagyományukban semmi nyoma a
matematikai gondolkodásnak. Mint matematikatörténész, igazolni tudom, hogy a matematika kizárólag az árja faj mûve. És mint volt alkalmam
kimutatni a zsidókról és a matematikáról írt tanulmányomban, amely a
Zeitschrift für die gesamte Natirwissenschaft folyóiratban jelent meg, az iszlám nagy matematikusai mind iráni származásúak, tehát árják voltak.
Jacobitól kezdõdõen a zsidók elkezdtek benyomulni a matematikába, de
egynek sem sikerült közülük meghaladni a középszerûséget. Nem adtak
egyetlen alkotót sem, hanem csak gyatra imitátorokat.
ALEXANDER VON HUMBOLDT:

Nincsenek alsóbbrendû és felsõbbrendû fajok,
uram. Egy ilyen felfogás nem tûnik sem igazságosnak, sem méltónak ahhoz a századhoz, amelyben élünk, s amelynek fényét magasztalni merészkedünk. Az emberi faj egyetlen, az emberiség egység a sokféleségben. És
minden faj a szabadságnak szenteltetett.

PIERRE DUHEM:

Hatalmas geometriai szellemmel megáldva, amely megengedi neki azt, hogy dedukcióit végtelen szigorral vigye véghez, a német meg
van fosztva a józan észtõl, a kifinomult szellemtõl, amely az igazság intuitív megismerésének alapja. A tiszta geométerek gyakran hajlanak arra,
hogy olyan problémákat adjanak fel maguknak, amelyek megoldásában a
gyakorlati alkalmazás legcsekélyebb szándéka sem, hanem Jacobi, a nagy
német matematikustól származó szállóige vezeti õket: Az emberi szellem dicsõsége. Mi sem veszélyesebb, mint ennek értelmében tevékenykedni.

CARL GUSTAV–JACOB JACOBI:

Való igaz, hogy Fourier úr véleménye az volt,
hogy a matematika legfõbb célja a közhaszon. De egy olyan filozófus,
mint õ, tudhatta volna, hogy a tudomány egyetlen célja az emberi szellem
dicsõsége, és hogy ezen a címen egy számelméleti kérdés éppen annyit ér,
mint egy a világrendszerre vonatkozó elmélet.
JEAN DIEUDONNÈ:

Jacobi mondása: íme a matematika örök jelszava!

TRISTAN TZARA: Erõs, egyenes, precíz, soha meg nem értett mûvekre van
szükségünk. A logika komplikáció. A logika mindig hamis. A fogalmak
szálait huzigálja, a mondatokat a maguk formális külsõdlegességükbõl fejti ki illuzórikus középpontok és végpontok felé. Gondolatláncolatai ölnek.

294

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

Rettentõ százlábú, megfojtja a függetlenséget, megharapja és lenyeli saját
farkát, a saját testét, önmagával paráználkodik, és temperamentuma egy
protestáns, azaz kátrányos rémálommá válna, egy emlékmûvé, egy szürkés és otromba bélcsomóvá.
LUDWIG BIEBERBACH PROFESSZOR:

A technikai és formai apparátus virtuóz kezelése, absztrakt fogalmakkal való zsonglõrködés: ez az S faji típusú matematikus jellegzetes vonása, melyet a zsidók és a franciák képviselnek…

THEODOR VAHLEN PROFESSZOR:

… a franciák, ez a majom-tigris nemzet!…

LUDWIG BIEBERBACH PROFESSZOR:

…mely ellenségesen viszonyul az organikus
lét vitális esszenciájához. Edmund Landau és Henri Poincaré a mintapéldányai ennek. És az a férfias aktus, mellyel a göttingeni diákok kiutasították
Edmund Landaut, a nagy matematikust, tökéletesen igazolt: kutatási stílusával Landau egy idegen, a német érzékenység számára elviselhetetlen faj
befolyási törekvéseit segítette elõ. Ezzel szemben Gauss, Felix Klein és
David Hilbert a J északi faji típus képviselõi, Gauss az északi-phaélikus alfajé, Hilbert a kelet-balti északi alfajé, Klein az északi-dinári alfajé, de mint
geométerek, mind egyformán a szemlélethez és a valósághoz kötõdnek.
MARTIN HEIDEGGER:

A Freiburgi Egyetem rektoraként van szerencsém figyelmébe ajánlani miniszter úr egyetemi tanácsunknak a matematika tanszékvezetõi pozícióra vonatkozó javaslatát. Ez az állás megüresedett
Robert Wagner úr, Baden tartomány birodalmi komisszárja által kibocsátott és a nem-árjákra, illetve a felsõoktatás árjásítására vonatkozó rendelet
következtében. Egyetemünk szándéka, hogy az algebra és a halmazelmélet tanszéket geometria tanszékké alakítsa át. Valóban, a geometria mindenütt hasznos alkalmazásokra talál, s mi több, a konkrét szemléletre
alapul, ami által döntõ módon járul hozzá a becsületes és hasznos, fejlett
valóságérzékkel rendelkezõ tanárok képzéséhez, tökéletes összhangban
az Új Németország nevelési eszményével. Ezzel szemben az algebra és
a halmazelmélet zsidó képviselõinek erõteljes befolyása alatt, az ezekre jellemzõ sajátos absztrakciók útjára tévedt. Ezek közé tartozik Alfred Loewy
is, a tanszék egykori vezetõje, akinek elõadásait – mint diákja – magamnak
is alkalmam volt annak idején követni, amikor még szándékomban állott,
hogy filozófiai és matematikai kutatásokhoz kezdjek.

PIERRE DUHEM:

Semmi nyoma a német szellemnek Gauss, Helmholtz, Felix
Klein munkásságában, melynek Heinrich Hertz, Einstein, Minkowski
a prototípusai. Ez utóbbiak által kidolgozott relativitási elv logikai képte-

PALIMPSZESZT

| MÁSODIK RÉSZ

295

2

lenség; annyi, mintha minden értelem híján lévõ szavakat mormolnánk
magunk elé. Ezt azonban nem azért mondom, hogy a német fizikusokat
ellene hangoljam, éppen ellenkezõleg. Egy ilyen pusztító eljárásban semmi
olyan nincs, ami ne volna tetszésére a német gondolkodásnak.
PHILIPP LENARD:

Mesterem, Heinrich Hertz, csak félig volt zsidó; ez volt az
elméleti, elvont és formalista fele. A másik fele a nagy kísérletezõé, és ez
vére árja összetevõinek eredménye.

FRIEDRICH ZÖLLNER:

Mélyen hiszem, hogy a jövõ meghozza a fizikai világ
deduktív megismerését, és ebben a rendben a németekre nagy küldetés vár
az emberi kultúra területén. Hiszen a németek az egyetlenek, akiknek
megvan ehhez a képessége, és akiknek történelmi küldetése, hogy egy szigorúan deduktív eljárást alapozzanak meg.
LUDWIG BIEBERBACH PROFESSZOR:

A francia matematikus egy egész deduktív
építményt emel olyan hipotézisekre, melyeket igaznak posztulál, és a valóság fölé helyez. Ezzel szemben az északi fajú matematikus, mint Gauss,
Felix Klein vagy David Hilbert, azt tekinti kiindulópontnak, ami szemléletesen érzékelhetõ. Így gondolkodik a német szellem, amelyet a Blut und
Rasse határoz meg, ez a szellem, amelyik arra született, hogy lásson, amelyik arra termett, hogy megfigyeléseket végezzen, érzékszerveinek tiszta
hangjában bízva, csak azt fogadva el igaznak, ami kiállja a világos gondolkodás próbáját.

MARTIN HEIDEGGER:

Valójában, mint arra már 1929-ben felhívtam Viktor
Schwörer úrnak, a Német Tudományt Segélyezõ Egyesület akkori alelnökének a figyelmét, választás elõtt állunk: vagy képesek vagyunk arra, hogy
a német szellemi életnek olyan tanárokat állítsunk rendelkezésére, akik a
mi talajunk autentikus forrásaiból erednek, vagy pedig végérvényesen
megadjuk magunkat az egyre erõsödõ elzsidósodásnak, a szó legátfogóbb
és legeredetibb értelmében. Hiszen, amint azt a Heidelbergi Egyetem aulájában nemrég nyilvánosan is kijelentettem: össze kell törni a finom porcelánt, ugyanolyan jól ehetünk-ihatunk agyagedénybõl is!

D-503 SZÁMÚ GEOMÉTER: Õseink, kik szabadságban éltek, mint az állatok,
mint a majmok, képtelenek voltak arra, hogy kifejlesszék a boldogság algebráját és logikáját. Boldogtalanok voltak. Az iskolában még az irracionális és imaginárius számok diktatúrája uralkodott: „i = !"
–1”. A mi jó öreg
matematikatanárunk, Pljapa, elõször bebizonyította, hogy egyetlen szám
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négyzete sem lehet egyenlõ „–1”-gyel, majd közvetlenül ezután azt állította, hogy mégis létezik egy ilyen szám! Mint mondta, egyszerûen csak nem
reálisnak, hanem imagináriusnak kell hívni õket. Hát nem! Minden számnak van teste! Márpedig az irracionális számoknak, a képzetes gyöknek,
mint amilyen !"
–1, nincs teste, ezek teljesen irreálisak.
LUIGI PIRANDELLO:

Meno reali, ma piu veri!89

D -503 SZÁMÚ GEOMÉTER: Senki sem látta a !
"
–1 fantazmagórikus világát. És
nincs semmi, ami csalhatatlan volna, kivéve a halált és a matematikát. Mi
tehát azt kiáltottuk: le az irracionálissal! Le az imagináriussal! A valóság,
egyedül a valóság lehet az egyetlen tudomány tárgya.
AXËL D ’AUERSPERG (Különös, rendkívül nyugodt hangon): Oh! a VALÓSÁG!
Sara, szûzies arám, örök nõvérem, ó, cselédeink majd elvégzik ezt helyettünk.

(Fekete ruhában, félig elfátyolozva, szikrázó
gyémántokkal borítva – egyik kezében egy fáklyát tart, másikban egy kemény
tõrt szorít, fejét mosolyogva Axël vállára hajtva): Axël, szerelmem, egyetlen
uram és parancsolóm. Minket hívogat ott minden! A szabadság! Hatalmunk mámora! És – ki tudja, összes álmaink, amelyek arra várnak, hogy
megvalósuljanak.
ÈVE SARA EMMANUÈLE DE MAUPERS

(Sötéten és titokzatosan): Mire jó megvalósítani õket? Hiszen olyan
szépek!

AXËL

P

IERRE DUHEM: Az axióma igazságát mi látjuk. Bizonyossága kézzelfogható,
s az a képesség, amellyel az axiómákat megismerjük a sensus nevet kapta.
Ez a sensus communis, a közönséges józan ész.
LUDWIG BIEBERBACH:

A forma öröme teszi a geométert: ez a nagy német
geométerek hitvallása, kiket az S típusú, francia és zsidó, formalisták azzal fenyegetnek, hogy egy tartalom nélküli matematikát fejlesztenek ki,
arra törekedve, hogy meggyõzzék a világot arról, hogy minden matematikai elmélet csupán tiszta logikai konstrukció. Íme a tipikus példája a vértelen, a fegyelmezetlen, a hideg kalkulátorok gyökértelen faja által
gyakorolt romboló befolyásnak. Igaz, az északi matematikusok, Gauss és
Hilbert, ugyancsak az axiomatika atyjai közé tartoznak. De nem kevésbé
igaz az is, hogy az absztrakt zsidó gondolkodók voltak azok, akik vissza-
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élve ravaszkodásaikkal, megrontották az axiomatikát, és egy szellemi varieté cirkuszi számává, merõ bohózattá változtatták.
G. H. HARDY:

Egyetlen megjegyzést szeretnék hozzáfûzni ahhoz, amit
Bieberbach professzor mondott az imént. Nekem úgy tûnik, hogy nem valami bölcs dolog túlságosan szigorú kritikának alávetni azokat a kijelentéseket, amelyeket egy túlfeszített politikai izgatás vagy valamilyen nemzeti
felindultság légkörében tettek, még akkor sem, ha tudósokról van is szó.
Szép számmal vannak közöttünk – angolok, de ugyanígy a németek közt
is – olyanok, akik a háború alatt olyan kijelentésekre ragadtatták magukat,
melyekrõl aligha voltak õszintén meggyõzõdve, és amelyekre ma már csak
lelkiismeret-furdalások közepette emlékeznek viszsza. Pozíciójuk kockáztatásából fakadó félelem, a rettegés, hogy az õrület áramán kívül maradnak – mindez elfogadható, mint egy természetes, bár nem valami hõsies
mentség. Bieberbach professzor hírneve kizárja egy ilyen motiváció lehetõségét. Én, a magam részérõl, inkább hajlok arra a talán nem túlságos irgalmas következtetésre, hogy õ nagyon is meg volt gyõzõdve állításainak
igazságáról.

HUGO DINGLER: Mielõtt végleg elhagyom e világot, egy utolsó üzenetet hagyok számára: minden nem-euklideszi rendszer elfogadása ellentmondást
von maga után. Az euklideszi rendszer par excellence az egyetlen gyakorlatilag lehetséges geometria. A nem-euklideszi geometria tehát a szó szoros
értelmében: nem tudományos.
DR. BRUNO THÜRING PROFESSZOR:

Dingler fellebbentette a fátylat a nem-euklideszi geometria által tálalt ostobaság igazi logikai tartalmáról. Dingler
gondolkodásának szigora és eredményei dacolnak az örökkévalósággal. Lehetetlen túlbecsülni jelentõségüket, úgy a tudomány, mint az erkölcs számára.

DR. PAUL LORENZEN PROFESSZOR:

Az, amit az emberek a „nem-euklideszi geometria” felfedezésén értenek, egész egyszerûen a következõképpen fejezhetõ ki: felfedezték egy kétdimenziós sokaság létezését, ti. a
pszeudoszféráét, ahol továbbra is érvényes az összes egybevágósági tétel,
ahol az „egyenes” végtelen hosszúságú, de ahol a párhuzamos egyenesek
viselkedését elõíró tétel már nem érvényes. Mégis, eltekintve a párhuzamosakra vonatkozó posztulátum logikai függetlenségének a bizonyításától, ennek a felfedezése semmit sem hoz magával. Az euklideszi
geometriának mint a technikánkban és az elméleti fizikánkban használt

298

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

geometriának a megalapozását, amit én az általam felállított formaprincípium segítségével megvalósítottam, megtámadhatatlanok ezek a fölös logikai vizsgálódások, ezek a metageometriai kutatások által. Az 1984-ben
Mannheimban, a Wissenschaftsverlag kiadásában általam publikált Elemi
geometriában sikerült minden hézag nélkül lefektetnem a geometria alapjait, és ezáltal szigorú cáfolatát adni annak a XIX. század óta reánk kényszerített nézetnek, mely szerint Eukleidész geometriája mellett ugyanolyan
létjogosultsága volna a matematikában egy másik, nem-euklideszinek nevezett geometriának. És Hugo Dinglernek, ennek a nagy filozófusnak…
TÓTH IMRE:

…a III. Birodalom matematikai-fizikai Liszenkojának…

PAUL LORENZEN:

…Hugo Dinglernek, ennek a ragyogó gondolkodónak bizonyosan igaza volt, hogy felvette a harcot ellene! És bizonyosan igaza van
az erlangeni iskolának is, melynek én vagyok a megalapítója, hogy fáradhatatlanul terjeszti és népszerûsíti Dingler tanításait. Számos kiemelkedõ és
kitûnõ filozófus, mint amilyen Bruno Thüring professzor, tisztelte meg
ezeket az elõadásokat jelenlétével és munkájával.

SIR ROBERT BALL F. R. S.: A teleszkópjaink által szolgáltatott megfigyelések
nem tudnak válasszal szolgálni a tér véges vagy végtelen voltának kérdésére. Önmagában tekintve a kérdés inkább a metafizika birodalmába tartozik. A matematikusok képesek arra, hogy a véges téren belül
reprezentálják az empirikus megfigyelés számára elérhetõ természeti jelenségek összességét. Az egyenes szó ebben a kontextusban pontosan
ugyanazt az értelmet õrzi meg, amit a tudomány egyébként is tulajdonít
neki. Ha valaki azt gondolja, hogy itt nehézség merül fel, azt tanácsolom,
próbáljon olyan definíciót adni az egyenesnek, mint amilyet jónak lát. Végsõ soron annak az elfogadására fog kényszerülni, hogy az egyenesség minden, szabatos definícióra alkalmas attribútuma kompatibilis azzal a
mozgással, amelyet egy részecske egy egyenes pályán haladva, s bizonyos
idõ után a kiindulópontjára visszatérve megtesz. Elismerem, az állítás bárki számára paradoxnak tûnhet, de nem a geométer számára. Akik még emlékeznek Euklidészükre, azokat bizonyosan meghökkenti és elborzasztja
minden olyan eretnekség, mely a legcsekélyebb kétséget sugallja a háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõségét illetõen. De tudják meg,
hogy ez az állítás soha nem volt, és soha nem is lehet szigorúan bizonyítva, és hogy az igazsága egy olyan teljesen illogikus eljáráson alapul, mely
ezt az állítást igaznak nyilvánítja.
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JACQUES MARITAIN:

Az a kaland, amelybe mostanság Einsteinnel belesodródtunk, már végbement egyszer Lobacsevszkijjel, Riemann-nal és a metageometriával. Egy álmetafizikai parádé, amelyet még akkor is, ha naivan és
jóhiszemûen csinálják, önmagában nem több mint egy szánalmas intellektuális bohóckodás.
DEAN TURNER:

A nagy amerikai fizikus, aki egykor Herbert Ives volt,
a Nemzetvédelmi Kutatási Bizottság éjszakai logisztika osztályának vezetõje, akit kivételes szolgálatai elismeréseképpen Harry Truman elnök kitüntetésben részesített – ez a ragyogó kísérleti fizikus Einstein
elméletének döntõ kísérleti cáfolatát adta, amely ellen egyébként a svéd
iparos és filozófus, Harald Nordensen is harcra kelt. De ez az elmélet csupán közvetlen terméke egy elvont matematikai elméletnek, a nem-euklideszi geometriának. Számomra ésszel felfoghatatlan, hogy miként lehetséges
ezt az ezoterikus füstfátyolt geometriának tekinteni, azután, hogy – immár
negyvenhét évvel ezelõtt – Jeremiah Joseph Callahan atya, a Római
Pontifikális Egyetem egykori diákja, a tudományos életben elõkelõ pozíciót
elfoglaló tudós, a Pittsburghi Duquesne Egyetem elnöke, mesterien kimutatta ennek a geometriai nihilizmusnak a teljes logikai inkonzisztenciáját,
Euclid or Einstein címû nagyszerû könyvében.
JEREMIAH JOSEPH CALLAHAN ATYA:

A világ már régóta hozzászokott a vallási
szkepticizmushoz. De íme, egy új zendülés tört ki a fedélzeten, mely ezúttal hatalmába kerítette a tudomány hajóját, és a racionalista szkepticizmus hívei az árbócra vonták a lázadás lobogóját az ortodoxia védelmezõi
ellen.
BERTRAND RUSSELL:

Amikor az egyik tanárom a nem-euklideszi geometriáról beszélt nekem, rendkívül izgalmasaknak találtam mindazokat az intellektuális gyönyöröket, amit egy ilyen elmélet nyújthat nekünk.
Ugyanakkor azt is beláttam, hogy ez megnyitja a kaput legnyugtalanítóbb
geometriai kételyek elõtt. És célomul tûztem ki, hogy felveszem a harcot
a matematikai szkepticizmus ellen.
J. J. CALLAHAN:

Eukleidésznek ugyanaz a sors jutott osztályrészül, mint
a Bibliának és az iskola filozófusának. Eukleidészt lerombolták, darabokra
szedték, és szemétdombra hajították a többi intellektuális eszközzel
együtt, melyet az emberi szellem az elmúlt évszázadok folyamán alkotott.
A misztifikációnak ez a bohózata csakugyan meghozta a szkepticizmus,
a radikális és felforgató negativizmus gyõzelmét. Ameddig Eukleidész a
matematika oktatásának az alapja volt, nyugtalanság nélkül szemlélhet-
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tük a neogeométereket, amint fantasztikus geometriájukkal szórakoznak.
De ma már nem ez a helyzet. A nem-euklideszi geometriát már nem két
olyan obskurus figura, mint Lobacsevszkij és Bolyai képviseli, ez a két felelõtlen fiatalember, aki éppoly zavarosfejû, mint vakmerõ volt, és akiknek
a vakmerõsége egy intellektuális öngyilkossággal volt egyenlõ. Napjainkban a pszeudogeometria tért hódít, és megnyerte a maga számára a legkiválóbb matematikus koponyák egyikét-másikát, ott szerepel az újságok
címlapján, felkapták, divatos lett. És a nagy nyilvánosság lenyeli ezt az
egész kabbalisztikus diskurzust, és extázisba esik a nem-euklideszi varázsigék ráolvasásának hallatán. Az ókori szofisták csípõ szkepticizmusa nem
volt veszélyes. Az, nyíltan bevallott módon, puszta intellektuális játék
volt. De az új szofisták lelkiismeretlen ügyvédek, akik önmagukat teljesen
komolyan veszik. A maximájuk: „Anything goes”, minden megy – kivéve
a józan észt. Mint geometria az új koncepció rosszabb a semminél: egy
groteszk elmeficam, egy hibrid eszmeszörny.
PAUL VALÉRY: Ki tudja, hogy a legtöbb csodálatos gondolat nem épp egy eszmeszörny-e?
J. J. CALLAHAN: Riemann, egy másik huszonnyolc éves fiatalember, aki kétség kívül rendelkezett némi tehetséggel, de a geometriában és a metafizikában minden valódi eredetiséget nélkülözött, egy zavaros elme, aki csak
csavaros gondolatokat produkált…
BERTRAND RUSSELL:

…the philosophical fallcies of Riemann!90

J. J. CALLAHAN:

…Riemann-nak az volt a szerencséje, hogy profitálhatott a
szkepticizmus új hullámából, és egy elszabadult propaganda a közérdeklõdés csúcsára emelte.

FRANZ VON BRENTANO:

Ellentétben mindazokkal, akik – homályosságától és
zavarosságától lenyûgözve – mély szellemét dicsõítik, az én véleményem
az, hogy a deviáns terminológiájával és nyilvánvaló ellentmondásokkal
terhelt inkoherenciájával Riemann csak mesterségesen bonyolulttá teszi
azt, ami alapjában véve teljesen egyszerû.

J. J. CALLAHAN:

W. K. Clifford egyike volt cinkosainak. Bárki, aki hasonlóan
nehézkes, pedáns és fölpuffasztott nyelvet használ, mint amilyen Clifford
makrológiája, az bízvást felkészülhet rá, hogy rögvest felvétetik az új, ezúttal tudományos misztériumok fõpapjainak sorába, kik gondolataik ürességét egy megejtõ és ünnepélyes halandzsa álarca mögé rejtik.
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EDMUND HUSSERL:

Világosságot az ember biztosan nem talál Riemann-nál
vagy Helmholtznál.

FRANZ VON BRENTANO:

Így igaz, kedves barátom, hisz miként lenne megbocsátható Helmholtz úrnak, hogy görbe térrõl beszél, és ugyanakkor kijelenti, hogy e görbület mentén haladó vonal mégis egyenes? Mi az
ellentmondás általános törvénye, ha nem ez: aki egyszerre állítja és tagadja ugyanazt, az a tökéletes abszurditást gondolja?

EDMUND HUSSERL: Ennek dacára az általuk kidolgozott térelméletekrõl alkotott ítéletem sokat változott az utóbbi idõkben. Az általuk épített általános elméleteket az igazi zseni ösztöne ihlette. Mindannak dacára, ami
tényleg homályos és téves, bizonyos részleteikben nagy és vitathatatlan
értékek magva rejlik bennük. Megfelelõ filozófiai interpretációjuk igazi
fontossággal bírhat a geometriai ismeretelmélet számára. Saját kutatásaimban minden tekintetben teljesen más utakat követtem, olyan utakat,
amelyek, ha nem tévedek, jóval könnyebben hozzáférhetõ mélységekbe
vezetnek, mint azok, amelyeket a matematikusok nyújtanak. És ha ez
esetleg számíthatna érdeklõdésére, talán már a nem túl távoli jövõben, be
tudom önnek mutatni, kedves Brentano úr, elméletem tömör vázlatát.
FRANZ VON BRENTANO:

Roppantul sajnálom, kedves Husserl, de képtelen vagyok mindazt, amit Helmholtz úr véghezvitt, nem hamisnak tekinteni, mint
egy olyan elhibázott lépést, amellyel igen rossz szolgálatot tett a köznek.
ANTONIO ALIOTTA:

Riemann és Helmholtz filozófiájának alapvetõ tévedésének gyökere a tér tisztán racionális úton való konstrukciójában áll.
BERTRAND RUSSELL:

Hány geométer esett áldozatául Riemann és Helmholtz
csalfa filozófiája iránti csodálatának!
J. J. CALLAHAN:

Cayley, Klein, Beltrami, Houël, Poincaré azt állítják, hogy
bebizonyították a metageometria konzisztens voltát. De ez csupán üres
hencegés. Eltörölni az egyenes vonalat, és görbével helyettesíteni! Íme, ebben merül ki az egész nem-euklideszi bölcsesség. Vajon elfogadásra találna-e az elmegyógyintézeteken kívül? Nyilvánvaló, hogy ez az egész csak
egy ugratás! Megemészthetetlen zöldség!
FRANZ VON BRENTANO:

Minden tudomány – amennyiben igaz tudás akar
lenni – törvényeket hirdet. A matematikában a tételek túlnyomó része
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ugyanolyan jellegû, mint a „7 x 7 = 49” egyenlõség, vagy mint a háromszög szögeinek két derékszöggel való egyenlõségét kimondó állítás. És mi,
teszem fel Önnek a kérdést, mi ez a meghatározó jelleg? Habozás nélkül
válaszolok: az ellentmondás logikai törvénye. Nyilvánvaló ellentmondás
lenne azt állítani, hogy létezhet olyan „7”, melyet hétszer véve nem egyenlõ 49-cel; ugyanilyen nyilvánvaló ellentmondás volna az is, ha egy háromszög szögeinek összege különbözne két derékszögtõl.

GEORGE BERKELEY: Vannak emberek, akik azt állítják, hogy a hó nem fehér,
hogy a tûz nem forró. Vannak geométerek, akik furcsa háromszögekrõl beszélnek. Mi írek, mi nem tudunk elgondolni ilyen alakzatokat.
RAYMOND QUIENEAU: Az ír lélek, mint tudjuk, nem engedelmeskedik a kartéziánus gondolkodás szabályainak, sem a kísérleti módszereknek. Se nem
francia, se nem angol, inkább a bretonhoz közel, az ír az az intuíció segítségével halad elõre, ez annyi, mint ankou – kelta kifejezés az intuícióra –
mint Anschauung, német kifejezés az ankou-ra, avagy egy csapásra, d’un seul
coup, ami pedig az Anschauung francia megfelelõje.
GEORGE BERKELEY:

Szemben a tudomány egész világával, én a nép, a plebsz
oldalán állok, és ki is tartok mellette.

LEIBNIZ:

Azt akarja mondani, uram, hogy a tömeg jobban használja az eszét,
mint a filozófusok? Való igaz, hogy néhány filozófus himérákat kergetett.
De a tömeg képtelen helyesen ítélni, hiszen csak az érzékek vezetik. Az
egyetlen különbség a tudósok és a sokaság között a himérák számában áll.

PAUL VALÉRY: Az intellektuális mitológia himérájának felvázolása
megköveteli…
OTTO LIEBMANN:

Hogy megnyugtassuk a filisztert, a derék és erényes józan
észt, talán találhatunk valami konkrét dolgot, mely megfelel ennek a látszólag annyira tébolyult geometriának.
WILHELM TOBIAS:

Akik, mint Liebmann úr, hadat üzennek a tisztességes tudatlanságban élõ filiszternek, akit józan észnek neveznek, azok – mint
Riemann és Helmholtz hívei – végül majd szörnyeket fognak kihorgászni
a megismerés forrásából, melynek vizét elméleteikkel zavarossá tették. Általuk a józan értelemmel szembeállított józan értelmetlenség hasonló a fábólvaskarika fogalmához.
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ERIC TEMPLE BELL:

Common sense is not what you need if you’re going to
find out anything worth knowing; it is un-common sense.91

WILHELM TOBIAS: Bárki, aki „igent” mond a nem-euklideszi geometriára,
önként válik lehetséges áldozatává minden jövendõbeli kalandnak. Minden, a tudományhoz mit sem értõ, de a nyelvi pontosságban jártas ember
ellenállhatatlanul vonzódik egy ugyanolyan pretenciózus, mint amilyen
hibás kifejezésmódhoz.
GERHARD HESSENBERG PROFESSZOR:

A nem-euklideszi geometria annyira népszerûvé vált mára, hogy bármelyik jöttment kis firkász önhatalmúlag megengedheti magának, hogy mint annak orákuluma lépjen fel!

ALFRED PRINGSHEIM:

Ellenkezõleg, kedves kollégám, úgy gondolom, túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy a matematikai tudás az egyetlen, amit a mindentudó zsurnalisztáinknak még nem sikerült elsajátítania.
WILHELM TOBIAS:

A nem-euklideszi geometriának minden esélye megvan
arra, hogy a nagyvilági szalonok beszédtémája legyen, mint az a darwinizmussal, a spektrumanalízissel, a transzcendentális idealizmussal, a hadászati stratégiával történt.
PAUL VALÉRY:

Valami, ami a legszárazabb és a legmegindítóbb: a szalonok elvegyítik egymással a hölgyeket, a geométereket és a misztériumok gyakorlóit.

THOMAS MANN:

Mindenki egyetértett abban, hogy von Rittlingenéknél csodásan lehet szórakozni. Úgy harminc vendég volt jelen a hosszan elnyúló
és finom eleganciával ékesített szalonban. Két pincér szorgoskodott az ital
és a jég felszolgálásával. Pohárkoccintás és az étkészletek zöreje töltötte be
a teret, s a levegõt megterhelte a testek és a parfümök meleg párája. Öszszejöttek itt gazdag, mosolygós kereskedõemberek feleségükkel és leányaikkal. Jelen volt a garnizon majdnem összes tisztje, egy közkedvelt öreg
doktor, néhány jogász, végül mindenki, aki a társasági élet krémjéhez tartozott. Egy matematikus egyetemi hallgató, von Rittlingen alezredes unokaöccse, szintén jelen volt. Egy köréje csoportosuló kisebb társaság
közepén állt, egészen az ajtó mellett. Mindenki õt hallgatta. A diák odaadóan magyarázott. Azt bizonygatta, hogy egy közös pontból több párhuzamost húzhatunk egy adott egyeneshez. Frau Hagenström, Hagenström
ügyvéd felesége, felsikoltott: „Nem! Ez lehetetlen!” Ám akkor a diák egy
olyan elképesztõ bizonyítással jött elõ, hogy mindenki úgy tett, mintha
megértette volna.
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ALFRED PRINGSHEIM:

Az igazi matematikus mindig mûvész, igen, költõ,
mint te, kedves Thomas. És a matematikusok egyben alkotók is, egy ideális világnak, minden lehetséges világ legtökéletesebbikének a megteremtõi.
Mégis te azt mondod errõl, hogy értéktelen „Unwert” – tudás, valódi érték
nélkül. Sajnos neked a legcsekélyebb fogalmad sem lehet errõl a világról, és
senki másnak sem, kivéve azokat, akik ismerik.
GEORGE BRUCE HALSTED:

Minden, amit mostanáig a tér és a geometria tárgyára vonatkozóan nyomtattak, mától kezdve meghaladott, elavult, érvénytelen, halott.
PAUL VALÉRY:

…nem eléggé halott.

JACQUES PRÉVERT:

Vége a hajdani szép hajóknak, / Vége, vége…

BORIS VIAN:

A többinek el kellene tûnnie, hiszen a többi csúf, és a következõ
néhány bizonyítás abból a ténybõl meríti erejét, hogy a történet teljes egészében igaz, hiszen egyik végétõl a másikig én találtam ki. Materiális megvalósulása, szigorúan szólva, alapvetõen abban áll, hogy – egy ferdén
lavírozó és áttüzesedett atmoszférában – a valóságot rávetítjük egy olyan
hullámos vonatkoztatási felületre, amely konstans negatív görbülettel bír és
egy meg nem nevezhetõ, de szükségszerû szingularitással van kitüntetve.

ARNO SCHMIDT: A vagon ajtaja nem zárul. A szél becsap, miközben a vonat tovább gurul. Elviselhetetlen. Az egyik sarokban katonák röhögcsélnek, egy leányt fogdosnak, aki sikongat. A katolikus pap megállás nélkül
mormolja imádságait: „Uram, Uram!” Undorító! Az öregasszony és a két
öreg morog: „Hitler, ez a szemét, ez a ganéj!” Egy srác, a Hitlerjugend tagja, megfenyegeti õket: „Vigyázat, öreg! Van még hely a koncentrációs táborokban!” Én a csillagokat bámulom. Az öreg postás udvariasan
megszólít: „Ön is a csillagászat kedvelõje, hadnagy úr? Milyen vigasztaló,
hogy az – a végtelen – még létezik…” Beesett arca némi méltóságot fejez
ki. Gimnazista korom óta szenvedélyem a nem-euklideszi geometria és a
relativitáselmélet. Ezt matematikatanáromnak köszönhetem, aki Einstein
egyik kedvenc tanítványa volt, egy köpcös, mosolygós, különc kis emberke. Akkoriban ez még nem volt betiltva. Kissé szórakozottan mondom:
„Téved, uram. A végtelen, már a végtelen sem létezik.” A postás arckifejezése megváltozik, s szarkasztikus hangon azt mondja: „Kant! Schopenhauer! Hogy is tudná elképzelni ezt: a hely, ahol a tér véget ér?” A katolikus
pap is közbeszól: „Isten” mondja, „Isten végtelen”. Bigottokkal nem vitat-
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kozom. Ezek az emberek, ezek a szánalmas lakájlelkek sohasem gondoltak
arra, hogy talán maga Isten a bûnös! Soha nem hallottak Kantról, Darwinról, Goethérõl és Wielandról, Gaussról és Riemannról? Beérem egy rövid
megjegyzéssel: „Maga is téved. Egyszer legalább még létezett egy démon,
akinek a természete a legkegyetlenebb, a legördögibb volt, de ma már õ
sincs, õ se létezik többé!” Az öreg bélyegnyaló megvetõ hangon új rohamra indul: „Akkor hogy tudja megmagyarázni ezt: egy tér, ami nem végtelen?” Visszavágok: „Határtalan, de nem végtelen. Olyan, mint egy
gömbfelület: az is határtalan, de nem végtelen. Mást, mint a háromdimenziós teret nem tudunk elképzelni. De hadd magyarázzam el magának egy
kétdimenziós példán. Vegyünk egy végtelen síklapot, és rajta két karton
háromszöget: a gondolkodó háromszögek.”
LUDWIG WITTGENSTEIN:

Egy matematikai állítást úgy foghatunk fel, mint
egy élõlényt, aki tudja magáról, hogy hamis-e vagy igaz.
ARNO SCHMIDT:

„Ezek a lények a síkon csúszva változtatják helyüket, anélkül hogy az alakjuk megváltozna, és a terükrõl a következõ alapvetõ törvényt állítják fel: egy adott egyenessel egy külsõ pontból csak egy
párhuzamos húzható. Amibõl arra következtetnek: A háromszög szögeinek
összege a mi háromszög-lényünkben két derékszöggel egyenlõ.” A lány a sarokban felizgatott hangon sikoltozik: „Ne! Ne most! Még ne!” Továbbfolytatom: „De egy másik, ugyancsak gondolkodó és igen bölcs háromszög egy
kétdimenziós gömbfelületen a maga részérõl úgy találja, hogy háromszögû lény szögeinek összege meghaladja a két derékszöget. Ismét egy másik
gondolkodó háromszög, amelyik egy pszeudoszférikus felületen helyezkedik el, ugyanazoknak az alaptörvényeknek az alkalmazásával, mint az elõzõek, arra az ellentétes eredményre jut, hogy egy egyeneshez végtelen sok
párhuzamos egyenes húzható, és hogy szögeinek összege kisebb két derékszögnél. Nos, véleménye szerint melyik geometria az, amelyik igaz, melyik
közülük az, amelyik egyedül érvényes?” Az öreg postás zavartan kérdi:
„Nem mindent sikerült megértenem: hát akkor melyik is az, amelyik
igaz?” Majd remegõ hangon: „Akkor hát úgy tûnik, hogy Schopenhauer tévedett, és én, aki mindig azt hittem, hogy…” – és néhány érthetetlen szót
mormog maga elé. Hirtelen géppuskatûz. Egy robbanás. Felordítok: „Itt
vannak! Mindenki fedezékbe!” A vonat megáll a folyó fölött, a viadukt közepén. A többi romba dõlt. Vége.

PAUL VALÉRY:
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harmadik rész
…így emelkedtünk fel a sötét labirintusok vak
régiójából a ragyogó Városába.
JORGE LUIS BORGES: A halhatatlan

3

THOMAS DE QUINCEY: És ha egy napon, egy a gyûlöletnek szentelt borzalmas holokauszt mind e mûveket a tûzbe is vetné, mit számít? Az, ami számít az az, hogy ezek meg lettek teremtve. És ha meg lettek teremtve, akkor
vannak.
SARAH SMITH:
NOVALIS:

Semmi nem jelenvalóbb a múltnál.

Minden emlék egy jelenvalóság.

THOMAS DE QUINCEY:

Az emlékezet palimpszesztje soha el nem enyészik.

ELISABETH BROWNING:

És akik a lélek fehér lapjáról beszélnek, miért nem inkább a lélek belsejében kiterített palimpszesztrõl szólnak?

PROCLUS, A LYCIAI: A lélek nem üres, íratlan lap, hanem olyan tábla, amelyet
egy önmagát író, az Isteni Értelem – a Nous – által írt felirat borít. Minden,
ami a matematikához tartozik, a posztulátumok, a geometriai alakzatok,
az örökkévalóságtól fogva erre a lapra van írva.
NAVARRAI MARGIT:

Aki vagyok, az egyetlen pont, / A végpont, a matematika célja; / Vagyok a vég és a kezdet, / Mi volt, mi van és valaha lesz, / Vagyok a tökéletes háromszög.

N

ICOLAUS CUSANUS: Signum primum. Kezdetben van a jel, az intelligíbilis
jel, íme ez az elsõ, amiben megmutatkozik a Mindenség teremtõje, és annak legtökéletesebb lényege.
GOTTLOB FREGE:

Miféle jel? Valami tartalmatlan irkafirka; jel, amelyik nem

jelöl semmit!
FELIX HAUSDORFF:
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KRATÜLOSZ:

Betûk olyan kombinációja, amely nem adja vissza tökéletes
pontossággal a tárgyat, amelyre vonatkoztatják, az se nem név, se nem jel,
hanem puszta zaj, mint amit egy bronzváza hallat, ha megütik. Ürességtõl kongó hang, mely semmit nem jelent.

ANTONIO ALIOTTA:

Ugyanazt a fogalmat ki lehet fejezni különbözõ nyelvekhez tartozó szavakkal. Egy nem-euklideszi jelrendszert lefordíthatunk egy
euklideszi geometria jelrendszerére, és vice versa. Beltrami és Poincaré urak
ezt be is bizonyították. De a fogalmat a jellel azonosítani, amelyik azt kifejezi, nem több abszurd nominalizmusnál!
NICOLAUS CUSANUS:

A jel a jelentés kezdete, közepe és vége. A pont – jel.

ALEXANDRIAI EUKLEIDÉSZ: Jel, E/9+3?;, az, aminek nincsenek részei.
DAVID HILBERT:

Tehát ellentétben Fregével: Kezdetben van a jel.

JACQUES PRÉVERT:
VALÉRY:

Az éjszaka hattyúdala, chant de signe de la nuit – a jel…

Minden jel.

HÉRAKLEITOSZ:

Mint ahogy az orákulum ura Delfiben, semmit nem mond,
semmit nem rejt, csak jelent.
LUDWIG WITTGENSTEIN: A matematikában a jel semmit sem ír le, és semmit
sem jelent. A jel az, amelyik csinálja a matematikát.
STÉPHANE MALLARMÉ:

De kedves barátom, verset nem gondolatokkal, hanem szavakkal írunk. A gondolatok a szavakból születnek.

PAUL VALÉRY:

Ezt az ön költõi elvét, kedves Mallarmé úr, azokhoz a sajátos
eljárásokhoz hasonlítanám, amelyek az aritmetikát az algebra feltalálásához vezették.

BERTRAND RUSSELL:

Meglehet, hogy Shakespeare egy csodálatos szellem volt,
de az, ami érdemeinek egyetlen bizonyítékát szolgáltatja, az csupán valami fekete jelek sorozata egy fehér papírlapon. Mert mi „Hamletet” érzékeljük és nem Hamletet. És „Hamlet” az egy hat betûbõl álló szó, ennél fogva
tehát a darab állításai mind hamisak, mivel soha nem létezett egy olyan
személy, akit „Hamletnek” hívtak volna. Az alapvetõ hamisság – a shakes310
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peare-i dráma valódi tragédiája – az az állítás, hogy a „Hamlet” betûkombináció által kibocsátott zaj egy tulajdonév.
HAMLET, PRINCE OF DANEMARK:

There are more things in Heaven and Earth,
Horatio, Then are dream’t of in your Philosophy.1

FELIX KLEIN: A jelek néha intelligensebbeknek tûnnek a matematikusoknál.
GOTTLOB FREGE:

Egyszerû tintafoltok, minden jelentés híján! Az értelemnek
még a látszata is hiányzik belõlük!
PAUL VALÉRY:

A tinta foltja – az eszme vére.

PHILIP E. B. JOURDAIN:

A toll néha intelligensebb az írónál, aki ékeskedik vele.

FELIX KLEIN: Valóban ez az „i” jel – olvasd: imaginárius, lehetetlen, avagy
fiktív, hamis, szofisztikus – tehát a nemlét jele – ez volt az a jel, amely akaratuk ellenére, arra kényszerítette a matematikusokat, hogy létezést tulajdonítsanak neki.
JACOB STEINER: Na ide nézz! Egy kísértet! Ott honol a túlvilágban, és onnét
fejti ki romboló hatását geometriánkra, és mi képtelenek vagyunk behatolni a misztériumába. Maradjon csak ott, ahol van, vagyis ahol nincs!
LEIBNIZ:

Kétéltûek – egyformán részesednek a létben és a nemlétben.

JACQUES PRÉVERT:
PAUL VALÉRY:

Lényük pusztán papír- és tintalét.

Betûlét.

AUGUSTIN CAUCHY: A betû szó szerinti értelmében véve az imaginárius „i”
jelnek nincsen semmifajta értelme.
EDMUND HUSSERL:

De van! Van értelme! Cauchy tévedett, az „i” betû egy
pontosan meghatározható értelmet hordoz: a teljes értelemellenesség jele
és a fogalmi abszurditást jelöli.

FELIX KLEIN: A logika képtelen valamit is tenni ellene, és lehetetlen nem felfedezni azokat a nyomokat, amelyeket egy misztikus sugallat érintése hagyott genealógiáján.
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HEGEL:

A jelek az ész legsajátabb elemei.

GEORGE BERKELEY:

Hagyd el a jeleket az aritmetikából. Mi marad belõle?
Semmi! Ez egy tisztán verbális tudomány, amely – eltekintve az emberi
társadalom praktikus dolgaitól – híján van a legcsekélyebb hasznosságnak is.
RENÉ MAGRITTE:

A tárgy soha nem hozza azt a hasznot, mint a képe, a ne-

ve vagy a jele.
RAYMOND QUENEAU:

A jel jelöl, mint ahogy az esõ esik, a gondolat gondol,
a beszéd beszél és az élet él.

RENÉ MAGRITTE:

Ez nem egy pipa. Ez egy jel, jelentése: egy pipa, a nemlét ál-

lapotában.
NOVALIS:

Az olvasó teremti a szöveget. A jel jelentése a szubjektumban
van. Az igazi olvasó az író kiterjesztése.

HEGEL:

A jel megalkotójaként az ész egyszeribõl szakít annak szemléleti
tartalmával, és saját lélekkel ruházza azt fel. A névben az ész a dolgot magát ismeri meg.
GIANBATTISTA VICO:
ARISZTOTELÉSZ:

Factum et verum creatum convertuntur.2

Igazság: a gondolat megegyezése a dologgal!

NICOLAUS CUSANUS:

Veritas: res ad intellectum adequatio.3

KRATÜLOSZ: A dolgok a már eleve meglévõ neveiket utánozzák. A háromszög alakzata abszolút pontosan újrateremti nevének definícióját.
PLATÓN:

Ezek szerint tehát a világ meg fog kettõzõdni, kedves
Kratüloszom! Minden két példányban lesz jelen: a háromszög mint tárgy,
és ugyanaz a háromszög mint „Háromszög”, mint név; mint Kratülosz –
személyesen, és mint képe „Kratülosz”, amelyik a személyt abszolút pontossággal reprodukálja és annak hús-vér képmása, egy képmás, amelyik él
és lélegzik! És te, kedves Kratüloszom, nem találod nevetségesnek ezt a
megkettõzött világot, amelyben két Kratülosz van jelen?
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KRATÜLOSZ: Ez igen különös valóban, ezzel egyetértek. És talán igazad van,
és meglehet, hogy teljesen nevetséges is. Mégis fenntartom, amit mondottam, ahhoz hogy tudással rendelkezzünk, elegendõ a szavakat ismerni. Aki
ismeri a szavakat, az implicite ismeri a dolgokat is. És más módja annak,
hogy a dolgok tudásának birtokába jussunk, nincsen. Aki beszél, az elkerülhetetlenül a létezõrõl beszél. És az igazat a dologhoz magához kell hozzárendelni, nevezetesen akkor, ha a dolog hûen megfelel a nevének.
A prioritás a nevet, a szót illeti meg. És a szó mindig az igazat és csak az
igazat mondja. És az, aki tisztességesen ejti ki a dolgok neveit, az maga az
értelem. Az értelem képtelen hazudni, képtelen hamisat beszélni. Ez
egyébként a szó homonímiájának a magyarázata: i"8@Ø< „az, aki hív” –
egy nevet – és a i"8`<, az, ami „erkölcsi szépség”.
BIANCA MARIA D ’IPPOLITO:

Több világot is konstruálhatunk autonóm jelrendszerekbõl. A beszéd jelenségére való kartéziánus reflexió két rend fogalmát vezeti be, melyek mindegyike saját intelligbilitással bír, de a kettõ
nem értelmezhetõ ugyanazzal a kóddal. Minden világot belsõ kapcsolat
fûz az összes többihez. Annak a városnak a konstrukciója, amelynek a
képzeletbeli világ nyújt otthont, a szubjektivitás egy igen idegenszerû tájának a rajzolatában tükrözõdik, és abból csillan elõ.
ALEXANDRIAI PHILÓN: Aki az elsõ, a primitív szavakat helyezte a nyelv alapjaihoz, az kényszeríttette a szót arra, hogy úgy mutassa a dolgot, mint egy
tükör. Hisz aki a neveket adta, az onomaturgosz, az tudta, hogy ha megváltoztatja a neveket, akkor velük együtt a dolgok is megváltoznak.
Ugyanúgy, mint a geometriában: minden alakzatnak saját neve van, ha ezt
megváltoztatjuk, megváltoztatjuk a természetét is, és az alakzatnak azt a
belsõ lényegét, amit a név takar.

HEGEL: Szabadságát és világot teremtõ abszolút hatalmát az ész abban a
tevékenységében tárja fel és valósítja meg, amely jelentéssel bíró jeleket alkot.
A. POULAIN ATYA: Egy pillanatra! Ebben az esetben ön a puszta levegõbõl
épít egy tudományt. Íme a nem-euklideszi geometria! Ez egy szavakból,
tisztán szubjektív, azaz himérikus szavakból álló tudomány. És az egész
nem más, mint mûvészi idõtöltés, komoly emberek szórakozása, akik játékból tételeket fûznek füzérláncba, mint ahogy gyermekkorukban gyöngyöt fûztek koszorúba. Az új játék nehezebb ugyan, de ugyanolyan
haszontalan.
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JOHN L. SYNGE:

Mint a matematikai fizika szakembere, néha elgondolkodom: Miért is ne játszhatnék egy kicsit? Miért temetkezzem éjjel-nappal a
könyveimbe és a munkámba? De hirtelen, mintegy kinyilatkoztatásként
felötlik bennem: De hisz én játszom!
PAUL CLAUDEL:

A gondolkodó agy – a táncoló szellem részegsége.

JOHN L. SYNGE:

Valóban, egész életemben mást se csináltam, mint játszottam, gondolatokkal játszottam.
PAUL VALÉRY:

A játékok valósága az emberben van.

AZ ATHÉNI IDEGEN: Szégyen, hogy a hellének nem tudnak semmit az irracionális vonalak létezésérõl.
PLATÓN:

Egyetértenél-e te azzal, kedves Glaukónom, hogy az Állam feje irracionális legyen, mint a valami vonalak?

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Aki nem hallott még az irracionális vonalak létezésérõl,
az csakugyan szánalmasan tudatlan ember.

KLINIASZ:

Semmi kétség.

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Így például létezik olyan négyzet, melynek területét egy
nem-négyzetes szám, mint például 2, fejezi ki. Ennek a négyzetnek az oldala szükségszerûen összeméretetlen a hosszúság egységével, hossza pedig
irracionális és számok segítségével kifejezhetetlen.
KLINIASZ:

Pontosan így van.

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Ám a természeténél fogva nem-négyzetes számot, mint
amilyen a 2, amelyik a dupla terület mértékét reprezentálja, mégis úgy tekinthetjük, mint egy négyzetes számot.
KLINIASZ:

Ez egy igazi csoda. Egy kimondhatatlan szám, amelynek négyzete egy természeténél fogva nem-négyzetes szám!

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Egy természeténél fogva nem-négyzetes szám metamorfózisa egy négyzetszámba arra utal, hogy ezek a kimondhatatlan számok egzisztálnak. Ez azonban olyasvalami, ami bizonyosan meghaladja az
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emberi felfogóképesség határait, és mindenki, aki ezt felfogni képes, úgy
érzi, hogy egy valódi csoda tanúja, amelyet valami isteni mû vitt végbe.
TARANTOSZI LYSIS:

Isten egy kimondhatatlan szám.

SZÓKRATÉSZ:

Ez valamiképpen csakugyan olyan jelenség, amelyik a csoda
természetét hordozza magában. Számomra ez egy olyan ajándékot jelent,
amelyet az istenek adományoztak az embereknek, és amelyet valamiféle
Prométheusz közvetítésével az istenek hajították volna közénk, egy vakítóan fényes láng kíséretében.

PROTARKHOSZ:

Beszélj csak, beszélj. De mondd, miben is áll ez az isteni
ajándék? Mond hát ezt el nekünk!

SZÓKRATÉSZ:

A régiek, akik nálunk kiválóbbak voltak s közelebb álltak az istenekhez, kinyilatkoztatásképpen ezt a hírt hagyták ránk: a fölös és a hiány
végtelen diádja elvezet a nagyobb és a kisebb végtelen sokaságú ellentétpár antagonizmusának a megszüntetéséhez, és összemérhetõvé teszi õket egy Szám valóságos létrehozásával. Ez nyilvánvalóan a véges és a végtelen házassága, egy
olyan egyesülés, amelyet az istenség jól meghatározott törvénynek és rendnek vetett alá, azáltal, hogy határt szab nekik. De te, kedves Protarkhoszom,
te minden bizonnyal azt mondod majd, hogy az istenség inkább egy valóságos tortúrának vetette alá õket. De ami engem illet, én azt állítom, hogy
meghozta nekik az üdvözülést. És te, Protarkhosz, miként vélekedsz errõl?

PROTARKHOSZ:

Ez teljesen megfelel annak, ahogy én magam is látom a dolgot, ó, Szókratész.

SZÓKRATÉSZ: Ez a nemzésnek egy végtelen folyamata, átmenet a mértéknek
mint határnak a létállapotába.
AZ ATHÉNI IDEGEN:

Ez az igazi mérték nemzése, amely bizonyítékul szolgál
az önmagában-való pontosság létezésére. A kimondhatatlan szám, aminek
a négyzete a 2-es számmal egyenlõ, az igazi mértéke ama négyzet oldalának, amelynek a területe két négyzetlábbal egyenlõ – és ez egy abszolút
pontos mérték.
ARISZTOTELÉSZ:

A Nem-egyenlõ egyenlõsítése! A Nem-egyenlõ mint Egyenlõ – mint egy Egy, egy egyedüli szám! Ez egy ugyanolyan abszurd beszéd,
mint a tetten ért rabszolga zavaros és esztelen makrológiája Szimonidész
komédiájában!

PALIMPSZESZT

| HARMADIK RÉSZ

315

3

PLATÓN:

Az egyenlõség fantazmája!

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Ez a tudás szükségszerû, és kényszerû módon, a dolgok természete folytán jött létre és semmi rendkívülit nem jelent. Valójában az összemérhetetlenség tanulmányozása egy idõtöltés, amely a dámajátéktól csak
abban különbözik, hogy annál sokkal kellemesebb és elõkelõbb.
KLINIASZ:

Lehet. Nekem azonban úgy tûnik, hogy semmi látható különbség
nincs e matematikai diszciplína és a dámajáték között.

JOHN L. SYNGE:

De nem lehet-e, hogy a múlt összes nagy matematikusa valójában nem tett mást, mint játszott, és pedig egy olyan játékot, melynek
szabályait nem ember, hanem Isten írta elõ?

PLATÓN: Az istenek is szerelmesei a játéknak – játékosai a szerelemi játékoknak.
JOHN L. SYNGE:

Ajánlom tehát annak a komoly figyelembevételét, hogy az
emberi gondolkodás akkor adja magából a legjobbat, amikor játszik.

PLATÓN:

És amint azt Szókratész mondta, magunk is csupán egy játszadozó
istenség játékszerei vagyunk.

AZ ATHÉNI IDEGEN:

Igen, valóban ez az, ami benne a legjobb. És szemben
napjaink uralkodó véleményével, minden férfinek és minden nõnek a lehetõ legszebb játékokat játszva kell eltöltenie az életet.
JOHN L. SYNGE:

És én, én is játszom, és ez azt az érzést kelti bennem, hogy
amit mondok, az talán az igazság egy elemét tartalmazza.
DR. PAUL JENDRICH:

Az absztrakt gondolkodás felelõtlen játéka, amelyet
nem sokkal ezelõtt néhány kiváló szellem kezdett el játszani, úgy hogy
egy, az euklideszitõl különbözõ geometriát akartak felépíteni.

PAUL VALÉRY: A létezés tébolyodott módozatai – világok, melyeket az axiómákkal játszadozva tákol össze a geométer.
PLATÓN:

Tegyük fel a lét hipotézisét és vizsgáljuk meg annak következményeit. Tegyük fel a nem-lét hipotézisét is, és nézzük meg, milyen követ316
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kezmények származnak belõle. Egy kis dialektikai gimnasztika, Parmenidész. Egy játék.
PARMENIDÉSZ:
PLATÓN:

Én játék vagyok.4

Nehéz és fáradságos játék.

A. POULAIN ATYA: Ami bennünket illet, mi pozitívabbak vagyunk, mi az
objektív tudományra szomjazunk. Nemcsak szép összefüggéseket akarunk, nemcsak mitikus nem-euklideszi genealógiákat, hanem reális tárgyakon alapuló és reális viszonyokat kifejezõ igazságokat.
STÉPHANE MALLARMÉ:

Végül majd minden kifejezésre jut. A világ azért csinálódott, hogy egy szép könyv legyen belõle.

NOVALIS:

A világ valójában nem más, mint egy mérhetetlen kommunikáció,
eine Mitteilung.

BLAISE PASCAL:

Terében, az univerzum, magában foglal engemet. Azáltal,
hogy megértem, gondolatomban én foglalom magamban a világot.

HANS FREUDENTHAL: Miközben a tartalmat megõrizzük, azzal szórakozunk, hogy esztétikai megfontolásokból megváltoztassuk a formát, hogy
banalitássá változtassuk mindazt, ami mélynek tûnik, és elmélyítsük azt,
ami banálisnak tûnik. Igen, azt mondom „szórakozunk”, mert amit csinálunk, az zsonglõrködés, cirkuszi mutatvány, játék.
PAUL VALÉRY:

Játék, de ünnepélyes, de szigorú szabályoknak alávetett, jelentéssel bíró játék.
HANS FREUDENTHAL:

Komoly játék! Ez az autonóm törekvés, amely a forma
megváltoztatásra irányul, ez a matematika kiterjesztésének egyik fõ hajtóerejévé vált.

G

EORGES SOREL: Létezik a modern tudósok körében egy jól kivehetõ tendencia arra, hogy a matematikát teljesen a jelekre építsék fel. A realisták
meg vannak gyõzõdve róla, hogy az úgynevezett nem-euklideszi geometria csupán a matematikai nyelv betegsége.
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RAYMOND QUENEAU:

Az euklideszi geométereknek ez a zsargonja, az egész
Aufklärung eme algebrája, a volterianizmus és a nyiutonianizmus racionalizmusa, ez a jezsuita eszperantó, amely arra szolgál, hogy megkönnyítse
Porosz Frigyes paktálásait, ez marad minden jel szerint az összes holt
nyelv prototípusa, ideálja és mértéke.

JOSEPH LOUIS LAGRANGE:

Eukleidész után a geometria holt nyelvvé vált.

MARQUIS DE CONDORCET:

Halott, halott, de jól csinált nyelv.

RAUL BARON:

Ellenkezõleg! Az Eukleidész-ellenzõk és az új geometria apostolainak felfogásában a matematika távolról sem egy jól csinált nyelv, hanem a szavaknak egy olyan háborúja, amelynek lényege a nyelvvel való
visszaélés, amelynek hordozója a legérthetetlenebb zsargon.

RAYMOND QUENEAU:

Üdvözlöm az elsõ matematikust, aki értekezéseit ezen
az új nyelven fogja írni.
RAUL BARON:

Geometria? A nem-euklideszi geometria? A geométer azonnal
fellázad, és azt kérdi, hogy milyen abszurd liberalizmus nevében rombolják le a geometria egységét?
ARNO SCHMIDT:

A Bolyai Atya, a Bolyai Fiú és a matematikusok Fejedelme,
Gauss, a nem-euklideszi Szentháromság Szentlelkének nevében…

RAUL BARON:

Nyilvánvalóan én csak egy közönséges euklideszi lélek vagyok. De valószínûleg nem vagyok az egyetlen…
RAYMOND QUENEAU:

A másik zsargonját mindenki mesterkéltnek találja.

RAUL BARON:

…és Eukleidész követõje egy kis jó akarattal el fogja fogadni,
hogy az õ geometriája sík, azaz lapos, homaloid, polgári, opportunista, mint
oly sok más dolog is ezen az alantas világon! Az euklidesziség még megfelel a geometria etimológiájának.
L’ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE:

Igen tisztelt munkatársunknak, Raoul
Baron úrnak a tézise, rövidsége ellenére, új, eredeti és véleményünk szerint
mélységesen helyes.
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EVANGELOS STAMATIS: Hilbert azt a célt tûzte maga elé, hogy eltörli a görög
geometriát és azt saját, teljesen új geometriájával helyettesíti. Ambiciózus
vállalkozása, a szakma számos tekintélye szerint, teljes kudarcot vallott.
A geometria alapjai címû könyve minden egyes új kiadásában – 1900 óta
számuk meghaladja a tizet – tanítványai arra kényszerültek, hogy ismételten jelentõs javításokat tegyenek benne azért, hogy kiküszöböljék a mesterük által elkövetett hibákat. De Hilbert – minden ama szándéka ellenére,
hogy az euklideszi geometriától megszabaduljon – továbbra is a görög geometria nyelvét beszéli, igaz hogy zavarosan és visszaélve kifejezéseivel.
Sõt mi több, a teret úgy konstruálja, mintha az betûk – nevezetesen görög,
illetve latin betûk – halmaza lenne. De a tér valóságos, és nem képzeletbeli, mint ahogy azt Hilbert úr szeretné!
PAUL VALÉRY:

De ez a tér, ez terek sokaságává vált!

EDWARD MOFFAT WEYER:

Eukleidész, mint egyébként sokan közülünk, elgondolkodhatna azon, hogy akkor most ezek közül a terek közül melyik a valódi, melyik az igazi.

ANTONIO ALIOTTA: Az euklideszi tér szükséges és elégséges mindama feltételek kielégítéséhez, amit a lét fogaloma megkövetel.
GUSTAV ENGEL: A tér ideájában a lét saját egységét mint a létkövetelmények
végtelen sokaságát nyilatkoztatja ki.
ARISZTOTELÉSZ:

Azok, akik a világok sokaságáról beszélnek, visszaélnek a
„világ” szó homonimájával. Ennek értelme nem ugyanaz az egyik és a másik esetben. És az a mindenség, amelyhez ezek a világok tartoznak, csak
úgy jelölhetõ a Világ névvel, ha visszaélünk ennek a szónak a jelentésével,
amit megkönnyít az egyformán hangzó szavak különbözõ értelme.
IMMANUEL KANT:

A terek, melyekrõl beszélnek csupán az egyetlen térnek a
részei. Az egyes szám az egyetlen pontos és megfelelõ kifejezés. A többes
szám „a terek” – visszaélés a nyelvvel.
PAUL VALÉRY:

Képesek volnánk-e egy geometriát alapítani ilyen nyelvi viszszaélés nélkül? Nem hiszem.

GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG:

Sok-sok tévedést tulajdoníthatunk a szavakkal való visszaélésnek. Talán ugyanennek a visszaélésnek tulajdonítható az az axióma, hogy…
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BARON CARRA DE VAUX:

Ezeknek a metageometriai tereknek a léte pusztán

verbális.

PAUL VALÉRY: A nyelv alkot. Nincsen geometria szavak nélkül. A geometria a tér temploma, amelyet a szó számára emeltek.
EUPALINOSZ AZ ÉPÍTÉSZ:

Ez a karcsú templom – matematikai ábrázolása egy
korinthoszi leánynak, aki a szerelem boldogságát ajándékozta nekem.
GUSTAV ENGEL:

A nyelv, a szó a létezõ formáját reprezentálja, és a „tér” szón
keresztül a tér ideája válik tudatossá az egyes indivuduum szellemében,
mint saját relatív jelenvalóságának önmagában való léte.

EDWIN BIDWELL WILSON:

Manapság valami logikai mánia nehezedik reánk.
Kevéssel ezelõtt egy Hilbert úréhoz hasonló tanulmánynak ez lett volna a
címe: Geometriai analógiák a halmazok világában. Ma azonban ezt úgy mutatják be nekünk, mint A geometria alapjait. Pedig úgy gondolom, hogy az
elsõ cím sokkal jobban adja vissza ennek a tanulmánynak a tartalmát.
LUDWIG BIEBERBACH:

Azelõtt a matematikai igazság kritériumait valamilyenfajta konfúzus elegyben keresték, amely az intuíció, a tapasztalás és
az evidencia keverékébõl állott. Egy, a századunk elejétõl meginduló, hoszszú fejlõdés végére érve a tiszta gondolkodás vette át a vezetõ szerepet, kiiktatva a geometriából mindent, ami a szemléletre és a tapasztalatra
hivatkozott. Ez az igazság tapasztalati kritériumának teljes kudarcát jelentette, és magával hozta a geometria felszabadulását minden szemlélet,
minden tapasztalat alól. Ma, egy évszázaddal Gauss halála után, úgy tûnik, hogy igazság és elgondolhatóság egyetlen egységgé olvadt össze. A geometria alapjaiban, David Hilbert példás szellemi bátorsággal adta
cáfolhatatlan bizonyítékát annak, hogy semmi tudományos alapja nincsen annak, hogy a két geometria, az euklideszi és a nem-euklideszi közül, az elsõbbséget, kényszerû módon, az egyiknek ítéljük oda a másikkal szemben.
E. B. WILSON:

Ami engem illet, én azon a véleményen vagyok, hogy szükség
van egy olyan resztrikció bevezetésére, amely arra kényszeríti a geometriai alakzatokat, hogy úgy viselkedjenek, mint ahogyan szemléletünk megköveteli, hogy viselkedjenek. Mielõtt hozzálátunk egy új geometria
felépítéséhez, szükségesnek tartok elfogadni egy posztulátumot, amelyet
a metafizikus valószínûleg realitás-posztulátumnak fog majd nevezni, valaki más talán másként, mindenesetre egy olyan posztulátumot, amely meg320
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követeli a szóban forgó tárgyaktól, hogy megfeleljenek azoknak a tapasztalati tárgyaknak, amelyekrõl feltételezzük, hogy szó van.
PROF. MAX STECK: Amit ma formalizmusnak hívnak, az már a múlt századtól
fogva fenyegetõ veszélyt jelentett a geometria számára – elsõsorban annak
a befolyásnak a nyomán, amit a zsidók gyakoroltak a matematikára.
BERTOLT BRECHT:

A fasizmus, a ti fasizmusotok, íme, ez a formalizmus leg-

magasabb foka!
PROF. MAX STECK:

De a formalizmus csak Hilbert A geometria alapjaival
nyerte el a rendszer rangját. Ez a mû csak a logikai formalizmusnak tulajdonít értéket és matematikai tartalma egyedül az implicit definíció fogalmára redukálódik, arra a fogalomra, amelynek Frege adta a legtömörebb és
legsikeresebb jellemzést ebben a kedves kicsi epigrammájában: Nem boldogulsz a demonstrációval? / Segíts magadon… egy definícióval. E formalizmus
következményei a tiszta matematikára nézve katasztrofálisak. Egyedül a
matematika visszatérése a német vonalhoz, amelyet Dingler nagy mûve
kezdeményezett, menthet meg bennünket ettõl a katasztrófától.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS: A formalizmus nem más, mint a matematikai idealizmus egy válfaja, és mint minden idealizmus, ez is közvetlenül
a klerikalizmushoz vezet. A tudománynak ez az eltorzulása szervesen kötõdik a politikai reakció szolgálatába állított nyílt obskurantizmushoz.
A formalista doktrína szerint a fogalmak, állítások és tételek jelentésének
problémája nem a matematikára tartozik, hanem a filozófiára. Hilbert formalizmusa megkísérli feloldani azokat az ellentmondásokat, amelyekhez
a „matematika szabadságának” a koncepciója vezet. A geometria alapjainak, amelynek szerzõje a neves német matematikus, Hilbert, vezérgondolata számunkra egybõl leleplezi a formalista Hilbert és más burzsoá
matematikusok nyilvánvaló idealizmusát. A marxista ismeretelmélet
alaptézise – amely a gyakorlatot tekinti az igazság egyetlen és végsõ kritériumának – teljességgel meghaladja a burzsoá tudósok korlátolt gondolkodását, és ez a magyarázata annak, hogy miért hajlik matematikai
filozófiájuk idealista, konfúzus, metafizikus megoldások felé, melynek következtében nem képesek megbirkózni a tudomány alapproblémáival.

RUDOLF CARNAP: A matematikának csak a geometriai kalkulussal van dolga, csak kalkulusról van itt szó, az igaz vagy hamis kérdése egyáltalán nem
is vetõdik fel. Mihelyt a kalkulus magyarázatára kerül sor, mindkét geo-
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metria, az euklideszi és a nem-euklideszi geometria is egy tényszerû tartalommal felruházott fizikai geometriát eredményez.
BERTRAND RUSSELL:

Formális logika és matematika egy és ugyanaz. Legfeljebb egy tucat fogalomra van szükség ahhoz, hogy abból a tiszta matematika összes fogalmait megalkossuk, puszta logikai levezetések segítségével,
beleértve a geometriát is. A matematikusnak nincs szüksége sok szóra.

G. H. HARDY:

Semmi különösebb vágyat nem érzek ahhoz, kedves jó
Russellem, hogy a maga oldalán álljak. És amennyiben bebizonyosodna,
hogy vannak olyan területei a matematikának, amelyek nem vezethetõk
vissza a logikára, bevallom magának, hogy semmi okát nem látnám annak,
hogy csalódott legyek.
SAUNDESRS MAC LANE:

A matematika számára a logika sem nem alap, sem

nem filozófia!
ANDRÉ WEIL:

A logika a matematika higiéniája, nem eledele.

SIMONE WEIL:

Csodálatos, kimondhatatlanul elmámorító arra gondolni,
hogy a Krisztus utáni vágyakozás és szeretet volt az a forrás, amelyikbõl
Görögországban a bizonyítás találmánya fakadt. Isten irgalma megakadályozza, hogy a matematika elsüllyedjen a puszta technikában.

BERTRAND RUSSELL: Mindig is vonzott Platón örök formáinak világa, mint
valami, ami valóban méltó arra, hogy kivívja csodálatomat. Elhagytam Hegelt, mivel mindaz, amit Hegel a matematikáról mond, merõ értelmetlenség, én pedig a legmélyebb tisztelet érzésével gondoltam a matematikára.
De nagy szomorúság vett erõt rajtam, amikor Wittgenstein meggyõzött
arról, hogy a matematikai állítások összességükben véve nem egyebek,
mint közönséges tautológiák.
MARCEL DUCHAMP:

A bécsi logicisták egy olyan rendszert dolgoztak ki,
amelyben minden tautológia, azaz ugyanannak a premisszának az ismétlése. A matematika a legegyszerûbb tételektõl a legbonyolultabbak felé
halad, de már a legelsõ tétel tartalmazza az összest. Ugyanígy a metafizika: tautológia; a vallás: tautológia. Minden tautológia. Kivéve a feketekávét. „A kávé fekete”: ez igazság, az egyetlen igazság. Minden egyéb –
tautológia.
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JOHN LYLY:

Search not onely the harde questions of Philosophers, not onely
the quibles and quiddites of the Logicians, bit also the Triangles of the
Geometricians.5

BERTRAND RUSSELL:

A geometria a logika része, mint egészében véve a ma-

tematika.
NICOLAS BOURBAKI:

Ez a Russell úrtól származó ostobaság akkora képtelenség, mintha azt mondanánk, hogy Shakespeare vagy Goethe mûvei a
nyelvtan részei!

BERTRAND RUSSELL: A geometriai tételek olyasmiket állítanak, hogy „Eukleidész posztulátumából ez és ez következik”, illetve hogy „Lobacsevszkij
posztulátumából másvalami következik”. Ezek az implikációk mind igazak, mint az állításlogika elemei, és semmilyen ellentmondás nem áll fenn
közöttük.
LUDWIG WITTGENSTEIN:

Íme a circulus vitiosus vindobonensis négyszögösítése
– annak centrumában a frivol Russell!
HENRI POINCARÉ:

Megadtam a cáfolatát Russell úr gondolatainak a geometria alapjait illetõleg. Jóllehet elismertem tehetségét, mégis kénytelen voltam megdönteni más egyéb tõle származó gondolatot is.
G. H. HARDY:

A magam részérõl soha ki nem állhattam Russell úr elméletét.
A nehézség, amit e tekintetben érzek az, hogy néha lehetetlen számomra
egy hamis állításban nem hinni, ugyanúgy, mint ahogy sokszor nehéz hinnem igaz kijelentésekben is. És miért lenne lehetetlen gondolkozni és ítélni az értelmetlenség birodalmának belsejében?
PAUL VALÉRY:

A hamis nem mindig oldódik az igazban.

BENOÎT MANDELBROT: A matematika túl fontos dolog ahhoz, hogy fanatikus
logikusoknak vessük prédául.
PHILIP E. B. JOURDAIN:

A nem-euklideszi geometria fejlõdése bebizonyította,
hogy a matematikában egyes-egyedül csak implikációkkal van dolgunk.
Frege jogosan kritizálta Hilbert rendszerét. Ugyanis Hilbert geometriája
kizárja a geometria tisztán implikatív és logikai jellegét.
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GOTTLOB FREGE: Hilbert úr számára a geometria inkább valamilyenfajta
mészárszék. Kulináris mûvészete egyszerû: vágjuk apróra az axiómákat,
keverjük õket össze, és csináljunk az egészbõl egy kolbászt. A termék egy
új axióma lesz. Nem a régi, nem egy axióma euklideszi módra, engedelmet
kérek, nem, ez egy új axióma à la Hilbert! Íme az elsõ: „Minden kolbásznak két vége van”. Kétségtelenül, vitathatatlan igazság. De ugyanez az eljárás lehetõvé teszi azt is, hogy ugyanezt az axiómát a féregtan nyelvére is
lefordítsuk, és akkor ezt kapjuk: „Minden féregnek legalább két lába van”,
ami már nem mindig igaz. Megvan ugyanakkor az az elõnye, hogy nyilvánvalóvá teszi Hilbert úr Alapjainak férges voltát.
MICHAEL DUMMETT:

Fregének kétségtelenül rossz jelleme volt. Veleszületett
makacssága felgyülemlett keserûséggel keveredett és ez, mind mélységesebben, egyre kevésbé tette fogékonnyá a mások gondolatai iránt. Õ maga
is nem kevés hibát követett el és illojálisan viselkedett azokkal szemben,
akik nem osztották véleményét. Rasszizmusa kétségbeejtõ, és antiszemitizmusa kibírhatatlan.
HANS FREUDENTHAL:

A tolerancia valószínûleg nem tartozott Frege fõ erényei közé. De képtelen vagyok felfogni, hogyan lehet komolyan venni
Frege matematikai filozófiáját?

CONDORCET MÁRKI:

magasabbrendû embernek ezek a lekicsinylõi, akik oly
mohón keresik a hibát benne…
MICHAEL DUMMETT:

Mindennek ellenére, szememben Frege a matematika
összes filozófusai közül a legnagyobb, különösen ha Wittgensteinnel hasonlítjuk össze. És a mindenfajta pszichologikus jellegû kreacionista koncepciót érintõ szarkazmusa teljesen jogos, az ellenük irányított kritikája
még ma is helytálló!
LUDWIG WITTGENSTEIN:

Frege úr, aki – ezt nem vonom kétségbe – egy nagy
gondolkodó, azon a véleményen van, hogy amikor Eukleidész azt írja,
hogy „két pont között mindig egy és csak egy egyenest lehet húzni”, ez az
egyenes valóban létezik valahol a geometria önálló birodalmában, az euklideszi égben, még akkor is, ha azt soha senki meg nem szerkesztette volna. Kétségtelenül nagyon fontos fogalom a lehetségesnek, mint a realitás
egy különbözõ rendjének a fogalma. Én ezt a valóság árnyékának nevezném.

PLATÓN:
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LUDWIG WITTGENSTEIN: De sajnos a riemanni síkban mindig vannak olyan
pontpárok, amelyeket több ezer vagy akár végtelen sok egyenes köt össze.
Semmi kifogásom egy ilyen világ ellen. És végtelen számú ilyen árnyékvilág van!
IMMANUEL KANT: Töröljétek el a szemléletet, és a tér semmivé válik. És ezáltal semmivé válik a geometria összes fogalma és összes tétele is. Ebben az
esetben a geometria elsõ axiómájának tulajdonított abszolút és szükségszerû igazság a következõ tétel formájában fogalmazható: Két semmin keresztül csak egy semmi húzható.
PAUL VALÉRY:

A gondolkodás sajátos, egyetlen tárgya: a nem létezõ.

LUDWIG WITTGENSTEIN:

Amíg csak egy világ van, addig tudom, hogy hol keressem. Egyszerûen csak oda kell, mennem! Remek! De melyikbe? Ha végtelen sok van? Döntened kell de végtelenül sok út áll elõtted, és mindegyik
különbözik egy másiktól. Az egész összeomlik, mivel te mindig abban a hitben élsz, hogy az egyetlen igazi világban jársz, mihelyt már benne vagy valamelyikükben. Kísérletet teszel arra, hogy valamilyenfajta kutatásba
kezdjél, de semmilyen kutatás nem valósítható meg, mert azzal a szabadsággal rendelkezel, hogy átmenjél egy másik világba. Mindez nem dönti romba
Frege úr érvét, csak nyilvánvalóvá teszi, hogy okoskodása kissé gyanús.

SZTREPSZIADÉSZ: Nahát ilyet! Kicsoda tehát õ, õ, aki ott kuporog egy a felhõkbõl lelógó kosárban?
A MATHÉTESZ:

Ez õ, Szókratész.

SZTREPSZIADÉSZ:

És mit csinál ott fenn az õ gondolkodójában és a bölcskö-

dõjében?
A MATHÉTESZ: Finom hamuval hinti be az asztal lapját, meghajlít egy kis
brosstût, és körzõnek használja.
SZTREPSZIADÉSZ:
A MATHÉTESZ:

És mit csinál vele?

Geometriát.

SZTREPSZIADÉSZ:

És az mire jó? Hogy fölmérje a földparcellákat, amit kiosztanak a népnek?
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A MATHÉTESZ:

Nem, hanem hogy fölmérje a teljességét, a Mindent.

SZTREPSZIADÉSZ:

Ez egy igazán elbûvölõ szofizma, nagyon hasznos, nagyon
demokratikus filozófiája egy igazi filozófusnak
SZÓKRATÉSZ:

A levegõben járok és nézem a napot.

SZTREPSZIADÉSZ:

Tehát te egy kosárból, felülrõl nézed az isteneket, akiket

megvetsz.
PLATÓN:

Szókratészt járatni a fellegekben, olyan ostobaságokat beszéltetni
vele, amelyeket senki nem képes megérteni? Micsoda rágalom, athéni polgárok! Ki hallott már így beszélni róla? Csak Arisztophanész komédiája
mutatja õt ilyen siralmas állapotban!

A. RIEDLER:

Ha a bölcs, de ugyanakkor terméktelen elméleti gondolkodás
vakmerõ szárnyalásba kezd, akkor elhagyja a valóságos világot, hogy mind
magasabbra jusson, a felhõkön túlra Riemannhoz, ahol tornagyakorlatokat végezhet a hiperterekben.
SZÓKRATÉSZ:

Valójában soha nem tudtam volna pontosan felismerni a tiszta égi formákat, ha nem emeltem volna föl szellememet a magasba és nem
kevertem volna össze szubtilis gondolataimat a hozzá hasonlatos levegõvel. Ha itt maradtam volna a lenti világban, hogy itt a föld parcelláit mérjem, soha nem fedeztem volna fel a felsõbb régiókat. Nem, mivel a föld
természeténél fogva olyan, hogy kiszívja a gondolat nedvét.
PAUL VALÉRY:

A természet unalmas.

PLATÓN: Geo-metria! Milyen nevetséges „föld-mérésének” nevezni a tiszta
formák tudományát. Ugyanolyan nevetséges és felháborító, mint Aphrodité istennõ nevével illetni annak a visszataszító, tisztátlan, sõt undorító
gyönyörnek a kielégítését, amit egy bestiális férfi keres a nõkben.
GOTTLOB FREGE:

„Geo-metria” – olvasd „geo-gráfia”. Mert éppúgy, mint a
geográfus, a geométer is csak azt tudja felfedezni, ami van. Alkotni semmit nem képes.
RAYMOND QUENEAU:

A geometria magasabbrendû a geográfiánál azon oknál
fogva, hogy a geometria csak arról beszél, ami nem létezik.
326
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GOTTLOB FREGE: Amerika már jóval Kolumbusz elõtt is létezett, úgy, mint
ahogy a tér is létezett már Eukleidész elõtt.
DOMINGO GONSALES: Thou hast here an essay of Fancy, where Invention is
shewed with Judgement. In substance thou hast here a new discovery of a
new world, which perchance may finde better entertainment in thy opinion, than Columbus but poore espiall of America, at first founde in the
esteeme of all men. That there should be Antipodes was once thought as
great a Paradox as now that it should bee another than the knowne world,
a new World, of many most rare and incredible secrets and wonderfull
mysteries, that all the Philosophers of former ages could never so much as
dreame off.6

A

RISZTOTELÉSZ: A költészet magasabbrendû a történelemnél. A történelem ugyanis csak arról beszél, ami a valóságban megtörtént. A költészet,
az filozofikusabb.
D -503 SZÁMÚ GEOMÉTER:

Minden költõ egy Kolumbusz, és valóban, Amerika már jóval Kolumbusz Kristóf elõtt létezett.

JEAN METZINGER:

Egy kiállítást azért nézünk meg, hogy a festészetben gyönyörködjünk, nem pedig azért, hogy földrajzi ismereteinket bõvítsük.

ARISZTOTELÉSZ:

De minden arra mutat, hogy a tudomány tárgya a tudomány elõtt létezik, mivel a tárgyak, általában, már azelõtt léteznek, még
mielõtt létrejönne a tudományuk: igen nehéz lenne, ha csak nem kimondottan lehetetlen, egy olyan tudományt találni, amely egyidejû lenne tárgyával. Amennyiben a tudomány tárgya nem létezik, nincs tudomány.
BERTOLT BRECHT:

Le-Gheh filozófus azt tanítja, hogy még mielõtt volt fej,
volt a Gondolat. Hogy megszülethessen, a Gondolatnak szüksége volt egy
fejre. A fej fejet hajtott e szükségszerûség elõtt és világra jött.

PAUL

CARUS: Azok a rendszerek, amelyeket metageometriának, hipergeometriának, pángeometriának neveznek a matematikai metafizika részei.
GEORG CANTOR:

Ami engem illet, uram, én meg vagyok gyõzõdve arról,
hogy valamilyen metafizikai minimum nélkül egyetlen egzakt tudomány
sem alapozható meg.
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ALBERT CAMUS:

Százötven éves metafizikai lázadás! A Teremtõ riválisai,
a metafizikai lázadók magától értetõdõen jutnak el odáig, hogy a saját felelõsségükre újrateremtsék a világot.

CHARLES RENOUVIER: Mi lesz a geometriából, ha elfogadjuk, hogy a derékszögû háromszög szögeinek összege különbözik két derékszögtõl? Csak
egy érdekes és kissé pikáns gyakorlat, csupán zseniálisan abszurd spekulációk sorozata paradox hipotézisekrõl.
EDGAR ALLAN POE:

Kijelentem, hogy ezek a következtetések a gondolkodásomban ugyanolyan logikus okfejtés elkerülhetetlen eredményeiként fogantak meg, mint amin bármelyik euklideszi bizonyítás nyugszik.
CHARLES RENOUVIER:

A néhány szerzõ által elfogadott metageometria elnevezést bizonyára az az analógia sugalmazta, amit ezek a spekulációk a metafizikának a fizikához való viszonyához hasonlóan mutatnak.
WILLIAM SKEY:

A nem-euklidesziek pártjának legfõbb célja, hogy megtartsa
és terjessze a metafizikai iskola felfogását, és hogy a tudományt teljesen
feloldja a metafizikában. Így azt remélik, hogy egy transzcendentális geometria egzisztenciájának a bizonyítását produkálhatják, amely aztán teljes egészében bekebelezi, és magába olvasztja a geometriát.
PROF. FRIEDRICH PIETZKER:

Nem-euklideszi geometria, pángeometria, abszolút geometria, metageometria: a geometriához való viszonyuk ugyanaz,
mint a metafizikáé a fizikához.
HERMANN VON HELMHOLTZ:Az

új geometria ellenfelei a „metageometria” kifejezést ugyanolyan ironikus felhanggal alkalmazzák, mint ahogy annak
idején a „metafizika” kifejezést használták. De a nem-euklideszi geometria
alapítói minden ellenvetés nélkül fogadják magukhoz ezt a kifejezést, mivel semmilyen igényt nem támasztanak rendszerük objektív igazságára.

PAUL VALÉRY:

Az igazság egy eszköz. Nem az egyetlen.

J. L. TUPPER:

Féltékenyen minden korlátozásra, amelyet a tudományos gondolkodás szabadságára kényszeríthetnének, arra a szabadságra, amelynek
szükségességét nem szabad túlbecsülnünk, Helmholtz úr nemrégiben egészen odáig ment, hogy nemcsak a geometria, de a logika axiómáinak az érvényességét is tagadta. Ám a valóságban elméletét egy logikai hiba torzítja
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el, és ha elfogadnánk elméletét, azzal egyszersmind minden logikus érvelés is érvénytelenné válna.

JOHN N. LYLE: A nem-euklidesziek koncepciója azonos a geometriai agnoszticizmussal. Elméletükre a tudomány kifejezés teljesen téves elnevezés lenne. A halhatatlan Helmholtz nem-euklideszi konstrukciói megrészegítik a
hívõket, akik szívesebben látnák, hogy mi térdet hajtunk pszeudoszférikus
bálványuk elõtt, és hogy földre vetjük magunkat csalhatatlan pszeudologikus prófétájuk hatalma elõtt.
HUSSERL: A nem-euklideszi geometria tiszta fikció! Szükséges feltétele – az euklideszi tér elõzetes léte.

EDMOND

BERTOLT BRECHT: Nem érthetjük meg a nem-euklideszi geometriát, anélkül
hogy elõzetesen meg ne tanultunk volna az euklideszi geometriát. Pedig a
nem-euklideszi geometriával – de ugyanígy az euklideszi geometria megismerésével is – sikerül egy olyan állapotban kerülnünk, amikor már nem értünk semmit.
STANLEY W. JEVONS:

Minden kötelezõ tisztelet ellenére meg kell jegyeznem,
hogy a kiváló tudós, Helmholtz, elméletét egy logikai hiba ékteleníti el.
Mill úr egy másik filozófus, akit koncepciója hasonló kalandos vállalkozásra vezetett. De aki figyelemmel olvassa Logikai rendszerét, az felfedezheti,
a második könyv 5. fejezetében, hogy koncepciójából következik tökéletes
egyenesek létezésének egyidejû állítása és a tagadása.
BENJAMIN DE CASSERES:

Tartsd magad távol a sekély parti vizektõl, ahol a
logikusoknak nevezett kis horgászok vetik ki horgonyukat! Csõdben az értelem. Irány a nyílt tenger! A legfelsõbb logika csupán a végesnek és a múlékonynak az emanációja, és képtelen arra, hogy kitöltse a végtelen, az
irracionális és a kimondhatatlan értelmét. A vaslogika nem bizonyíthatja
be az Új Jeruzsálem létezését. De Hérakleitosznak, az elsõ anarchista filozófusnak, Hegel atyjának a haláltánca megõrzi az örök teremtés életét.
Irány a nyílt tenger! És máglyára Jevons, Eukleidész és az abrakadabra többi fõpapja!
AVVOCATO GERARDO MAROTTA: Máglyára az analitikus filozófia szélcsendes
szellemi unalmát! Irány a nyílt tenger! Vesd magad Platón, Hérakleitosz,
Hegel mély és zavaros vízébe és a hullámokon, a viharokon és mennykõcsapásokon keresztül hallani fogod a szirének dalát!
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HERMANN LOTZE:

A nem-euklideszi rendszerek – a geometria belügye; a filozófia számára ez a legcsekélyebb fontossággal sem bír.

VIKTOR JAKOVLEVICS BUNYJAKOVSZKIJ: Csak mellékesen jegyzem meg, hogy
néhány elsõrendû geométer úgy tekinti a nem-euklidesziek szubtilitásait,
mint nyílt visszaélést az érvelés szabályaival. Nemcsak Joseph Bertrand úr,
de egy másik ismert matematikus, Abel Transon úr is – mindketten az imaginárius geometria nyílt ellenségei – felhívták a figyelmet azokra a paradoxonokra, amelyekhez ez a doktrina vezet.

ABEL TRANSON: Két filozófus, hosszan vitatkozva valamilyen meghatározott kérdés fölött, nem tudván egyetértésre jutni, egymásnak hátat fordítva
elválnak egymástól és két egymással ellentétes gondolatot követve, egyre
messzebb távolodnak egymástól, anélkül hogy elhagynák azt az egyenest,
amelynek mentén annak két ellentétes irányában haladnak. Márpedig egyrészt Riemann nevében biztosítják õket afelõl, hogy ha nem szûnnek meg
egymásnak háttal menetelni, akkor végül is egymással szemtõl szembe fognak találkozni, ami meglepi õket! – másrészt, közbelép Lobacsevszkij és kijelenti, hogy ha csakugyan mindig így haladnak tovább, akkor kettejük
találkozása elkerülhetetlen, de csak azután, hogy befutották az egyenesnek egy
ideális kiterjedését, amelyik a végtelenen túl fekszik, ami elborzasztja õket!
Egyébként, a jelenlévõktõl minduntalan azt hallják, hogy a geométerek mindig világosak és a metafizikusok mindig homályosak, ami elképeszti õket!
DE CROUSAZ:

A matematikusok nem vitatkoznak mûvészetük igazságairól
& e tudományok mestere igencsak nehéz helyzetben találná magát, ha
kénytelen volna tanítványainak minden héten öt-hat tézist adnia azért,
hogy gyakorolják bolondériájukat, azaz hogy legyen min civakodniok, min
vitázniok & udvariatlanságukat gyakorolniok. A szkeptikusok igen szerették az üres fecsegést & a kétértelmûséget, & ez az, aminek a matematikusok gondolkodási módjukkal és definícióikkal elvágták az útját.

GAUSS:

A matematikán belül nincsenek valódi kontroverziák.

DE CROUSAZ:

A matematika semmiképp sem felel meg a szkeptikusok ízlésének, számukra ez a birodalom ismeretlen. Ezek szeretik a vitát, & erre a
matematika szinte soha nem ad okot. Egy-két egyszerû kérdésrõl folytatott szócsata kivételével, a matematikusok vitái csak nagyon bonyolult elméleteknek vannak szentelve, mint amilyenek a vegyes matériák, amelyek a
geometria és a fizika keverékét foglalják magukban.
330

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

LEONARDO DA VINCI:

Az aritmetikával egyetemben a geometria az egyetlen
igazi tudomány, amely hallgatásra ítéli az akadékoskodók nyelvét. Hiszen
lehetetlen arról vitatkozni, hogy vajon a háromszög három szögeinek öszszege kisebb-e, mint két derékszög.
GEORGE BERKELEY:

A matematikai erudíció állandó civakodásokhoz és kontroverziákhoz vezetett. Nem ez-e éppen a legékesszólóbb jele annak, hogy
módszereik nélkülözik az evidenciát?
FRIEDRICH PIETZKER:

Az axiómák által meghatározott geometriai tér nem
egy lovarda, amelynek porondján kedvünk szerint bármit újra formulázhatunk, felboríthatunk, tagadhatunk és konstruálhatunk!

KARL MARX:

Viszály nélkül – semmi fejlõdés, pártok nélkül – semmi haladás.

HÉRAKLEITOSZ:

Mindennek atyja a polémia.

THOMAS HOBBES: A?7+9?E

– consensus omnium contra omnes.7

ARISZTOTELÉSZ: AV<" i"Jr }
g D4<… Mindennek atyja a viszály, ahogyan Hérakleitosz mondja.

JOHN BERNARD STALLO: A transzcendentális vagy pángeometria új iskolájának hívei között folyó viták természetüknél fogva olyanok, hogy az avatatlan szemlélõben csupán a meglepetés érzését válthatják ki.
PAUL VALÉRY:

Viták – de nem a princesszeké, hanem a princípiumoké.

JOHN BERNARD STALLO:

Riemannt olvasva megütközünk logikai ignoranciáján és spekulációinak durvaságán. Biztosra vehetõ, hogy szellemének
analitikus képessége sok más képessége rovására, nevezetesen intellektusa
egészének rovására fejlõdött ki.
PIERRE DUHEM: A német tudomány könnyedén kezeli a józan emberi ész
igényeit. Számára nem zavaró, ha szemtõl szembe összeütközik vele. És
ami lehetõvé tette számunkra ennek a felismerését, az Bernhard Riemann,
e hatalmas geometriai zseni geometriai doktrínája.
P. JEREMIAH JOSEPH CALLAHAN:

Riemann nem mindennapi ostobasága – ez a
szellemi hulladék – lett a modern neogeométerek Bibliája, és ezt használták fel a relativitáselmélet rendszerének megalkotásához.
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PIERRE DUHEM:

Néha úgy tûnik, hogy a germán gondolkodás valami gonosz
örömet lel abban, hogy olyan állításokat tegyen, amelyek megbotránkoztatják az ésszerûséget, már csak azáltal is, hogy ellentmondanak a logika
legbiztosabb princípiumainak: axiómának megtenni egy olyan állítást,
amelyik formálisan ellentmond Eukleidész posztulátumának, aztán ebbõl a
princípiumból korolláriumok egész halmazát vezetni le – micsoda elragadó gyakorlat ez egy geometriai szellem számára, amelyik fittyet hány az
ésszerûségre és a józan észre!
PAUL CARUS:

Mindenki, akibõl hiányzik a matematikai gondolkodás
szofisztikációja, hisz abban, hogy az egyenes kifejezés úgy értelmezendõ
mint egy olyan vonal megjelölése, amelyik igenis egyenes.
FRIEDRICH PIETZKER:

Soha és sehol nem bizonyították be a nem-euklideszi
„egyenesek” egyenesvonalúságát.

HENRI POINCARÉ:

Az egyenes ugyanaz a nem-euklideszi geometriában, mint
az euklidesziben. Az euklideszi egyenesnek nincs egyetlen olyan tulajdonsága sem, amely ne lenne egyben a nem-euklideszi egyenesé is, és vice
versa.

DR. MISES:

Ami ezeket a tereket illeti, az emberek két csoportra oszlanak:
az egyikük azt mondja, hogy csak azt látom, amit hiszek, a másikuk meg azt,
hogy csak azt hiszem, amit látok. És mivel a filozófus meg van gyõzõdve arról, hogy õ a világegyetem agya, azt mondja magának: Ha egy ilyen geometria nem fér a fejembe, akkor az azt bizonyítja, hogy – mivel semmi
nem létezik a fejem felett – egy ilyen geometria sem létezhet a világban.

LUKIANOSZ: Nihil tam absurdum est in sensu quod ab aliquo philosopho non sit
prius cogitatum in intellectu.8
CICERO:

Semmi olyan abszurdumot nem tudnánk kitalálni, amelyet egy
geométer már ne állított volna.

CHARLES DE BOVELLES:

Nihil est in sensu quin prius fuerit in intellectu.9

II. FRIGYES, POROSZORSZÁG KIRÁLYA:

A matematikusok megengedhetik maguknak, hogy annyi paradoxont gyártsanak, amennyit csak akarnak.
A matematika szelleme szentesít minden szofisztikát.
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MAURICE MAETERLINCK: Ellenkezõleg, állíthatjuk, hogy matematikai és geometriai szempontból, a kiterjedésre vonatkozó minden koncepció – még a
tetszõleges számú dimenzióval rendelkezõ kiterjedésre vonatkozó minden
koncepció is – levezethetõ és igazolható tiszta logikai úton.
HERMANN LOTZE:

Ilyen rendszereket tereknek nevezni nem egyéb, mint egy
logikai tréfa. Egy minden motiváció híján lévõ jó mondás!

PAUL VALÉRY:

A jó mondások mögött rejtõzködnek a rossz gondolatok.

J. P. N. LAND: Ha az emberi gondolkodásnak ezeket a mesterséges produktumait térnek nevezzük, akkor ezt minden bizonnyal pusztán csak az illendõ udvariasság kedvéért.
LOTZE:

Ezek a tudomány fintorai, könnyelmû paradoxonok, térszerûségek,
amelyeket a normális tudat megfélemlítése céljából kotyvasztottak össze.

STANLEY W. JEVONS:

A német geométerek, és különösen Helmholtz úr legutóbbi elmélkedései ahhoz a következtetéshez vezetnek bennünket, hogy
a geometria axiómái nem szükséges igazságok. De ezek a geometriai ujjgyakorlatok semmiben sem változtatják meg a szóban forgó filozófiai
probléma státusát. Imaginárius világaikban az Elemek se többé, se kevésbé
nem lesznek igazabbak annál, mint amilyenek.
EDMUND KÖNIG:

Ha a tudományos ismerettõl elvárjuk, hogy állításaik objektív igazsággal bírjanak, akkor a nem-euklideszi geometriák nem egyebek, mint a szellem kísértetei, amelyek nem rendelkeznek nagyobb
értékkel, mint a skolasztikus doktorok érvelései, akik a pokol, az ördög és
halál definíciójából kiindulva csupa olyan következtetésekhez jutottak,
amelyek tiszta formális szempontból tekintve különben teljesen korrektek
voltak.
MEFISZTOFELÉSZ:

Die Hölle hat auch ihre Rechte.10

EDMUND KÖNIG: Az euklideszi síkot, a mi síkunkat, be lehet fedni egy csupa derékszögû négyszögekbõl álló hálóval. Minden csúcsban pontosan
négy egymásra merõleges négyszög találkozik. Mi sem természetesebb,
mondhatnánk. Ennek ellenére a nem-euklideszi síkban ez lehetetlen. Ezt a
síkot nem lehet olyan négyzetekkel beborítani, amelyeknek csúcsai derékszögûek volnának. A nem-euklideszi síkot is le lehet fedni egy derékszögû
hálóval, de ennek az ördögi hálónak a szemei akkor nem négy-, hanem öt-

PALIMPSZESZT

| HARMADIK RÉSZ

333

3

szögek, és minden csomópontjában négy egymásra merõleges pentagramma myrificum találkozik.
MATTHEW RYAN: The reader will perceive clearer and clearer that the title
Satanic Geometry is justly deserved by this beastly foolish Invention.11
MEFISZTOFELÉSZ:

Das Pentgaramma macht dir Pein?12

PROF. SIEGMUND GUNTHER:

Fantáziálások, a szellem frappáns, de minden bizonyító erõt nélkülözõ játékai, episztemológiai tündérmesék. Jobban tennék,
ha átengednék õket a teológiának, mint egyetlen jogos tulajdonosuknak.

GOTTLOB FREGE: Ahogy a középkori teológia ontológiai bizonyításaiban a
tökéletes lény létezése annak lényegébõl következik, úgy következik a geometriai tér létezése is annak definíciójából Hilbert úr axiómáinak segítségével.
PAUL GORDAN:

Hilbert matematikája inkább teológia. De meggyõzõdésem
szerint a teológiának is megvannak a maga ütõkártyái.

PAUL CARUS:

Ezt az álgeometriai agytornát én el nem fogadhatom.

WILLIAM SKEY:

Bármely álgeometria tervezete megkonstruálható pusztán
logikai eszközökkel.

DR. KARL VOGTHERR:

Az úgynevezett nem-euklideszi geometriák nem egyebek, mint a logikai gimnasztikának csupán néhány matematikus által
használt kínzószerei. Azonban a megismerés számára ezek a legcsekélyebb
értékkel sem bírnak.
GOTTLOB FREGE:

Blöff, szemfényvesztés, boszorkányság, igen, szemenszedett boszorkányság, íme, ez Hilbert úr nyelvezete! Szavak, szavak, semmi
egyéb, csak szavak!
RAYMOND QUENEAU:

PAUL

Ez egy nyelvtani kérdés: un mot, deux maux.

Szavak univerzuma, szóuniverzuma a gondolkodás legnagyobb embereinek, akik azon szorgoskodtak, hogy a formák konstrukciója
útján, túllépjenek az ideák, a számok és a geometriai alakzatok univerzu334
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mán: az ideák, transzfinit számosságú ideák világa ez, amelyeket mind a szavak szülnek.
GOTTLOB FREGE:

A legcsekélyebb jelentéssel sem bíró üres szavak, tartalmatlan betûszövevény, gondolati ûr!
RAYMOND QUENEAU:

Minden ûr egy ûr-ügy.

BERTRAND RUSSELL: A matematikai objektumok egy tartományának a megalapítása egzisztenciájának puszta posztulálása útján, minden kétséget kizáróan egy magasabbrendû eljárás. A nagy elõny, amit ez magával hoz,
ugyanaz, mint a lopásé a tisztességes munkával szemben.
EDMUND HUSSERL:

De ha egy matematikus valamilyenfajta eltévelyedés
folytán mégis azon a véleményen van, hogy a definíció hozza létre az objektumok tartományát, és hogy a definíció valóban rendelkezik azzal a képességgel, hogy egzisztenciát hozzon létre, hogy megteremtse annak
esszenciáit, ez semmiben sem fogja sérteni az ilyen módon létrehozott matematikai rendszer megalapozottságát.
GIUSEPPE PEANO: A nehézség, amellyel az új entitások definiálásakor találkozunk, csupán részben nyelvi természetû. Ugyanis ha ugyanazt a „szám” elnevezést alkalmazzuk egy olyan entitásra, amely önmagával szorozva
(–1)-et ad, míg ezt megelõzõen a „szám” elnevezés egy olyan léttartományt jelölt, ahol az elõbbi entitás bizonyíthatóan lehetetlenség, akkor a
„szám” szó – amelyet az így meghatározott entitásra alkalmaztak – szembeszökõ ellentmondást hordoz. Ez a név egy nem-létezõt nevez! Mégis, ezzel a lehetetlenséggel szembesítve gyártunk, jobban mondva – Dedekind
úr szavával élve – teremtünk egy ilyen új entitást. Ahogy egyébként ezt
tesszük minden más esetben is. Lehetetlen az, hogy párhuzamos egyenesek egymás felé konvergáljanak, mert nem rendelkeznek közös ponttal a
végtelenben? Na rendben van, hát akkor elképzelünk aszimptotikus egyeneseket, és hozzájuk rendelünk egy transzfinit metszéspontot.

GOTTLOB FREGE: A matematikai objektumok egzisztenciáját az alkotó definíciónak nevezett módszerre alapítani kétségkívül elsõrendû találmány.
Nem tudjuk, hogy a definiált tárgy létezik-e vagy sem? Mit számít, teremtünk egyet. Nem tudjuk, hogy létezik-e két adott pont között egy egyenes
vagy sem? Nosza, alkossunk egyet. A mindenható teremtés, amelyet a ma-
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tematikus bitorol végül is nem bizonyul egyébnek egy szemfényvesztõ bûvészmutatványnál. E tekintetben épületes tanulságul szolgálhat az itt következõ, általam komponált kis epigramma: Dicséretes a lendület / Amely
mennyei alkotáshoz vezet / Feltéve, hogy nem dõl vesztébe / A féktelen romlás tengerébe.
PROF. KURT GEISSLER:

Frege úrnak tökéletesen igaza van, hogy olyan szigorúan bírálja a Hilbert úr „Geometria alapjait”. A nem-euklideszi, nem-pascali
és nem-Desargues-féle geometriák tömkelege csak a geométerek szégyentelenségének szerencsétlen eredménye, akik azt képzelik, hogy egy egyszerû definíció kimondásával új létformák teremtõjét játszhatják.
A. POULAIN ATYA:

A nem-euklideszi geométerekkel és fõként a Riemann követõivel szemben hangsúlyozom, hogy a definíciók feltételezik, és nem teremtik az objektumokat.

PAUL VALÉRY:

A geometria annyiban tudomány, amennyiben a tér a geometria alkotása. Tevékenységeinek tartalmát a definíciók adják. Ezért van az,
hogy a geometriáknak egy sokasága létezik. Ily módon geometriának nevezzük a lehetetlennek, sõt az elképzelhetetlennek egy olyan szimulációját,
amelyet egy logikának nevezett nyelv formáinak segítségével fejezünk ki
és viszünk végbe.
CORRADO SEGRE:

Ezek a négy-, öt- és többdimenziós terek, amelyeket axiomatikus definíciókkal vezettünk be, a geométer számára ugyanolyan egzisztenciával bírnak, mint a háromdimenziós tér, és nem sok jelentõsége
van annak, hogy a fizikusok számára e terek léteznek-e vagy sem.
CARL FRIEDRICH GAUSS:

A geometria se nem geodézia, se nem földmérés.
Olyan ez, hogy ha valakit „Szabónak” hívnak, attól még nem kell feltétlenül szabással foglalkoznia – Sartorius kollégám és barátom például geológus –, hasonlóképpen, az a szám, amelyet a történelem véletlen játéka
folytán „imagináriusnak” nevezünk, egyáltalán nem fiktív vagy képzeletbeli, nem egy algebrai álokoskodás terméke, nem valami nem-létezõ nonszens neve, hanem egyszerûen egy szám, igaz, komplexebb, de ugyanolyan
valóságos szám, mint bármely más természetes vagy nem természetes, racionális vagy irracionális szám. Egyenlõ polgárjogokkal rendelkezik az
egyetlen birodalomban, a számok alkotmányos monarchiájában, ahol a létezés ugyanazon elõjogával bír, mint a „természetesnek” és „valósnak” nevezett számok. És Lobacsevszkij úr „imaginárius” geometriája éppoly
kevéssé képzeletbeli, mint Eukleidészé.
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HILIP E. B. JOURDAIN: Mindenképpen igen különös, hogy a szigorú logikai
gondolkodásmód feladása olyan eredményekhez vezethetett, amelyek
meghaladják a logikát.
GASTON MILHAUD:

És nemcsak fiktív fogalmak, hanem néha nyilvánvalóan
abszurd nézetek is sikeresek lehetnek a matematikában.
BLAISE PASCAL:

Kiáltozhat az értelem, ahogy akar, õ nem szabhatja meg a

dolgok árát.
G. W. F. HEGEL:

A matematika legfényesebb sikereit az értelemnek ellentmondó gondolatoknak köszönheti.

PIERRE DUHEM: Az euklideszi posztulátum igazságának eldöntése olyan
kérdés, amelyre a geometria egymagában nem képes választ adni: ehhez
egy kifinomult szellem segítségére van szüksége.
GOTTLOB FREGE:

Egy olyan gondolatot, amely ellentmond az euklideszi párhuzamosság posztulátumnak, nem fogadhatunk el egy következtetés premisszájaként.
STÉPHAN MALLARMÉ:
BERTRAND RUSSELL:
GOTTLOB FREGE:

Minden Gondolat egy Kockavetés – Un Coup de Dés.

Jamais! Soha!

Soha semmi igaz nem következhet abból, ami hamis!

PIERRE DUHEM:

És a kifinomult szellem igaznak tartja és tiszteli az euklideszi posztulátumot.

GEORGE BRUCE HALSTED: Az univerzális tér megsokszorozódott. Ennélfogva, az örökkévalóság szempontjából mindkettõ a tiszta matematika része.
LEWIS KENNON:

Halsted úr felszólalása eszembe juttatja azt a tényt, hogy
egyetlen szükségszerû igazság sem létezik ama dolgok között, amelyeket
– legalábbis mi, matematikusok – ne tekintettünk volna mind a mai napig
szükségszerû igazságnak. Így Sir George Airy már jól meghatározta azokat
a feltételeket, amelyek lehetõvé teszik a perpetuum mobile konstrukcióját,
Newton vezette be a negatív sûrûség fogalmát, és Reid abban, amit a Lát-
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hatók geometriájának nevez, hasonló struktúrájú ideákat javasolt. Mindezek a dolgok megdöntik a jelenlegi metafizikát, ami, mindent egybevetve, bizonyára jó dolog.
ROBERT M. PIRSIG:

Ezek szerint tehát a megdönthetetlen tudományos igazságnak két, egymásnak ellentmondó koncepciójával rendelkezünk, oly módon hogy mindkettõ igaz minden idõben, minden ember számára és
független minden egyéni ízléstõl. De ha semmi olyan eszközzel nem rendelkezünk, amely megengedné, hogy döntsünk közöttük, akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan matematika birtokában vagyunk, amely megengedi
a logikai ellentmondást.
BERTRAND RUSSELL:

Igen, alapjában véve ezek a geometriák logikailag összeférhetetlenek egymással.

ROBERT M. PIRSIG:

De egy olyan matematika, amely megenged egy belsõ logikai ellentmondást, már egyáltalán nem matematika. Végsõ soron a nemeuklideszi geometria nem bizonyul másnak, mint szemfényvesztésnek,
melynek hitelét csak a puszta hit garantálja.
RUDOLF CARNAP:

Valóban, mivel a két geometria kölcsönösen kizárja egymást, kettejük közül egy és csak egy lehet igaz.
PLATÓN:

Elfogadhatatlan, hogy két természetüknél fogva ellentétes tér egyszerre létezhessen a mindenségben.

JOHN COOK WILSON:

Korunk matematikusai azt hiszik, hogy lehetséges új
térfajtákat konstruálni. Úgy gondolom, hogy ez a szaktudósok puszta illúziója, akik képtelenek megérteni a filozófiát, illetve a metafizikát.
A nem-euklideszi geometria egy új eretnekség.

CHRISTIAN LUDWIG GERLING: Kedves Gauss úr, ami barátját, Bolyai Farkast
illeti, akinek sorsa miatt nyugtalankodik, éppen most hallottam Erdélybõl
jövõ diákoktól, hogy még mindig a Marosvásárhelyi Kollégium tanára és
hogy ott egyhangú tisztelet övezi. Koros, kissé testes, joviálisan mosolygós, derûs úriembernek írják le, aki boldogan éli életét kertjei ölében. Fiának éppen ellenkezõleg, részben számos szerelmi afférje, de még inkább
– ahogy mondják – „geometriai eretnekségei” miatt nagyon rossz híre van.
THOMAS HOBBES:

338

Geometria, si haeretica est, tanto forte probabilior est.13

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

CARL FRIEDRICH GAUSS:

Kedves Gerling, én ezt a fiatal, nagyon fiatal osztrák
tisztet, von Bolyait, egy ifjúkori barátom fiát, elsõ rangú zseninek tartom.
A nem-euklideszi geometriáról szóló kis könyvecskéjében kiváló eleganciával kifejtve rátaláltam saját gondolataimra, saját eredményeimre.

EÖTVÖS JÓZSEF, A BUDAPESTI AKADÉMIA ELNÖKE: Micsoda szégyen! A tudós világ csodálja õt, de Erdély még mindig azon a véleményen van, hogy csak
egy bolond.
RAYMOND SMULLYAN:

Amint a Mi a címe ennek a könyvnek? címû könyvemben már kifejtettem, Erdélyt emberek és vámpírok lakják. A vámpírok
mindig hazudnak, és az emberek mindig igazat mondanak. Ugyanakkor a
lakosság fele beteges lelkületû és bizarr szellemû. Emberek vagy vámpírok
– ezek a bolondok õszintén meg vannak gyõzõdve arról, hogy minden, ami
igaz, hamis, és minden, ami hamis, igaz. Viszont a lakosság másik fele pontosan tudja, hogy mi igaz és mi hamis.

BOLYAI JÁNOS:

A tiszta igazság Kamcsatkában, akárcsak mindenütt a világegyetemben ugyanaz, mint Vásárhelyt.
BLAISE PASCAL:

Most pedig, ha lehetséges, szeretném szívemet kitárni önnek, uram, és megmondani, mennyire örülök találkozásunknak. Mivel mélyen hiszek benne, hogy az igazság ugyanaz Toulouse városában, mint
Párizsban.

RAYMOND SMULLYAN: Akárhogyan is legyen, Erdélyben a logika sokkal bonyolultabb, mint azoké az elmebetegeké, akikkel az ideg- és elmegyógyintézetekben találkoztunk, mivel ez utóbbiak legalább õszintén hisznek
illúzióikban.
CARL GUSTAV–JACOB JACOBI:

Descartes, ez a rendkívüli ember, aki darabokra
tépte a skolasztika felhõit, miközben felszabadította a geometriát az alakzatok uralmától, részt vett Bucquoi tábornoknak Bethlen Gábor, a veszett
kálvinista, Erdély fejedelme ellen folytatott hadjáratában.
RAYMOND SMULLYAN: De ha egy átlagos erdélyi lakosról van szó, az lehet teljesen õszinte, és a hamisat csak azért állítja, mert egy illúzió áldozata, de
az is lehet, hogy rosszindulatú és rosszhiszemû. A normális emberek és a
bolond vámpírok mindig igazat mondanak. A bolond emberek és a normális vámpírok mindig hamisat mondanak. Ez súlyos logikai nehézségekhez
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vezet, és Erdély kormánya sürgönyt intézett Craig inspektorhoz, a
Scotland Yard felügyelõjéhez, azzal a kéréssel, hogy jöjjön azonnal Marosvásárhelyre, és mûködjék közre néhány különösen komplikált eset tisztázásában.
SHERLOCK HOLMES:

A detektív nyomozó munkája egzakt, deduktív tudomány. És ezt ennek módján is kell kezelni: semmi érzelmesség, semmi
szenvedély. Ebbe a munkába romantikát belevinni olyan lenne, mintha
Eukleidész párhuzamossági posztulátumát egy szerelmi regény formájában
fogalmaznánk meg.
JORGES LUIS BORGES:

Március elsejének éjszakáján, Franz Treviranus kommisszár egy Baruch Spinoza aláírással ellátott levelet kapott és hozzácsatolva a város egy kicsinyített térképét. A levél azt jövendölte, hogy
március 3-án a negyedik gyilkosság nem fog megtörténni, mivel a három
elõzõt olyan helyeken követték el, amelyek „egy misztikus háromszög tökéletes csúcsait” határozták meg. A csatolt térképen piros tinta szemléltette ezt a háromszöget. Treviranus megnyugvással olvasta el a more
geometrico érvet, a térképet és a levelet elküldte Lönnrotnak, aki minden bizonnyal kiérdemelte ezeket a bolondériákat. Az analitikus geometriában
ugyanúgy, mint a Gematria – a Kabbala egy ága – misztikus tanításában járatos Lönnrotnak sikerült pontosan meghatároznia azt a helyet, ahol a negyedik bûntény nem fog bekövetkezni és elküldte a megoldást Treviranus
komisszárnak: a négyszög négy csúcsát az isteni tetragramm négy betûje
jelölte.
RAYMOND SMULLYAN:

A Craig inspektor elé tárt esetekben mindig egy emberrõl és egy vámpírról volt szó, de nem lehetett tudni, hogy a kettõ közül
melyikük az ember és melyikük a vámpír, továbbá azt sem, hogy normálisak-e vagy bolondok. Rendkívül súlyosnak mutatkozott az esete egy apának és egy fiúnak, akik mindketten egy egzotikus, szlávos hangzású, de
híres nevet viseltek, mint például Turgenyev vagy valami ehhez hasonlót.
Apa és fiú egyetértettek abban, hogy kettõjük közül legalább az egyik bolond, de az apa határozottan állította, hogy õ nem vámpír.
THOMAS HOBBES:

Mi lehet a következõ állítás által meghatározott fogalom
logikai értelme: „To not be Prince of Transylvania?”14
LEIBNIZ:

Ha Mademoiselle Antoinette Bourignon, Lille városának profétanõje meghozta volna a tudományokban azt a világosságot Bertrand la
Coste francia mérnök számára Hamburgban, amelyrõl ez úgy gondolta,
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hogy azt Mademoiselle Antoinette Bourignon ajándékozta neki – amint
ezt A kör négyszögesítése címû könyvének a neki szóló ajánlásában megjegyzi –, akkor nem tudtuk volna mit is szóljunk Drabitius próféciáiról,
amelyek Erdély fejedelmét, Ragozkyt lengyelországi vállalkozására buzdították, ahol is ez elveszíté hadseregét, végül elveszíté államait is az életével együtt. A Fejedelem még szerencsésen részesedhetett azokban a
szolgálatokban, amelyeket Kunigunda kisasszony, Thunder-ten-Tronckh
báró leánya, elhalmozta. És a szegény Drabitius, akinek a császár parancsára 80 éves korában a fejét vették. Ugyanakkor nem kétlem, hogy lesznek emberek, akik újraélesztik ezeket az oda nem illõ baljövendöléseket, a
jelenlegi magyarországi zavargások kapcsán.

B

OLYAI FARKAS: Ó, Kedves Gauss, drága öreg Barátom, ha tudnád, milyen
szörnyû kínokat kell elviselnem! Az én Vulcan fiam, ez a kegyetlen és
bosszúálló katona, pokollá tette az életemet! Mindenki kerüli, bolond kapitánynak, vadkan-embernek nevezik. Veszett dühöngõ, egy igazi Franz Moor
– ismered nemde Schiller Haramiák címû drámájának hõsét, aki fondorkodásaival halálra kínozta saját édesapját? A legsúlyosabb csapás azonban,
ami megtörte szívemet, a fiam szinte hihetetlen háládatlansága. Pedig
mennyit – talán túl sokat is! – tettem érte. Munkáját könyvem függelékeként nyomattattam ki, de õ azt kérte tõlem, hogy adjam ki, azt is, hogy az
emberi szellem számára abszolúte lehetetlen átlátni, hogy Eukleidész axiómája igaz-e vagy sem. Õ azt állítja, hogy megvan rá a kézzelfogható bizonyítéka. Hát még ilyesmit! De azt, hogy az anti-euklideszi hipotézis
ugyanúgy kompatibilis a maradék axiómákkal, mint Eukleidész posztulátuma, azt én már évek óta tudom, és jóval a fiam elõtt kidolgoztam! Évek
óta az õ mártírja vagyok.
ÉMILE CIORAN:

Martyr c’est pourrir un peu.15

BOLYAI FARKAS:

Szüntelenül csak azt ismételgetem: tûrj csendesen! De fiam
Lear király szerepét játszatja velem. Az anyja egy bolond hisztérika volt –
Xantippének kell egy Szókratész – és néha úgy tûnik nekem, mintha a fiam is õrült volna, mint az anyja, megszelídíthetetlen és teljességgel elviselhetetlen! Az én Franz Moorom szüntelen gyötrése végül is ideglázba
döntött, amibõl a mai napig nem álltam teljesen helyre. Lehet, hogy idõvel elcsitul, de engem addig a szomorúság megöl. Már csak azt kívánom,
hogy lehulljon a függöny. Ezt várva néha a te hazád sörével vigasztalom
magam, cserébe küldök néked néhány lepecsételt butéliát az erdélyi szõlõk
aranyló nedûjével.
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G. W. LEIBNIZ:

Nem inni mást, mint magyar bort – nevezhetnénk ezt az ész

szavának?
BOLYAI JÁNOS:

Apám, ez a gonosz és nyakas vénember, konokul kitart túlhaladott eszméi mellett. Érveim iránt teljesen érzéktelen, rabszolgája marad
szörnyû hiúságának, képtelen engedni, képtelen megérteni és elfogadni az
én abszolút tértudományomat. Soha nem hagy fel a parádéval: hogy ebben
csak egy hamis anti-euklideszi rendszer kidolgozásáról van szó, és hogy csupán alternatívaként tehetjük föl e végtelen számú hipotetikus rendszerek
egyikét-másikat, anélkül hogy elköteleznénk magunkat a választás mellett,
és hogy ezek a rendszerek csak szubjektíve érvényesek, objektíve és de facto
nem, és hogy minden, amit csinálok, csak üres játék és teljesen önkényes dolog. Micsoda ötletek! De apámuram folyamatosan becsmérli, leértékeli,
ócsárolja és mocskolja mindazt, amit csináltam. A közöttünk, atyám és közöttem való viszály onnan eredett, hogy õ elmebeli teremtményeire nézve
iszonyú féltékeny volt, annyira, hogy nem tûrhette, hogy másvalaki nálánál
jobbat csináljon. Bizonyára – fájdalom, hogy ezt kell mondanom – iszonyú
és többnyire vak, szerencsétlen természete viszi rá ezekre a – méltán mondhatni – sok hitvány, aljas, lelketlen, gonosz, ördögi machinációkra.

BOLYAI FARKAS:

Hogyan? A cél a csalás volna és a mártírium végtelen sora?
Mindez nem volna egyéb, mint egy gonosz szellem mûve, aki elpusztítja a
jó virágait, mert az õ virágai csupán gazok? Ó, nem!
BOLYAI JÁNOS:

Pedig azt gondolom, hogy õ Európa legragyogóbb geométereinek egyike! És micsoda dicshimnuszokat zengett rólam, a vén hízelgõ, az
álszent! Amikor kisgyermek voltam, ez a szeszélyes, hipochonder arra kért,
hogy hangosan olvassak föl egy gyógyszertani kézikönyvbõl: állandóan színészkedik, nem csak egy estve a színpadon, hanem egész életén keresztül.
BOLYAI FARKAS:

Nem, Nem! Én a te zászlód ellen esküszöm! Ezer halált,
gyönyörrel kész vagyok halni a másik lobogó alatt!

BOLYAI JÁNOS:

Az öreg azt képzeli magáról, hogy õ Mahomed vagy a dicsõség
gyõzelme a szerelmen, csakhogy õ inkább Pausanias vagy a nagyravágyás áldozata, egyike szánalmas színdarabjainak, melyeket a szerény Egy hazafi
álnéven tett közzé. Ó, micsoda képmutatás, Istenem, milyen rossz költõ!
Én ugyan, rám mérte a sors, vagy fatum és Isten, hogy kettõs poklon menjek át – de két pokol között részesültem a mennyország megismerésében
is. De elpáncélozott öregünk élte-módja ön- és családja szerencsétlenségére teljesen elvétett.
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RAYMOND SMULLYAN:

Szerencsére Craig inspektor ugyanolyan járatos volt a
logikai analízis, mint a tapasztalati vámpírológia területén. Egy rövid elmefuttatás, és íme a végeredmény: „A vámpír a fiú. És a bolond”. Ezekután
csak remélni szeretnénk, hogy az a két erdélyi filozófus, akikkel a londoni
expresszt várva hosszasan elbeszélgetett, nem térítette át Craig inspektort
a logikai vampirizmusra.

J

OHN COOK WILSON: A nem-euklideszi geometria egy modern álmatematikai monstrum. Mindenképpen meg kell semmisítenem ezt a torzszülöttet,
és azt gondolom, hogy ez meggyõzõ módon lehetséges a metafizikusok
számára. De ahhoz, hogy valóban eltemessük, a matematikusokat is meg
kell gyõzni abszurditásáról. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha megmutatjuk,
hogy rendszerük ellentmondáshoz vezet. Egykor még azt hittem, hogy fel
is fedeztem ezeket az ellentmondásokat, de azóta már beláttam, hogy tévedtem. A vállalkozás rendkívül csalóka, de rettenetesen csábító, és olykor
éjjel-nappal rajta dolgozom. Sikerült is számos teorémáját gyártanom ennek az álgeometriának, amelyekrõl a matematikusoknak az a véleménye,
hogy ezek eredeti eredmények. Így legalább be tudom bizonyítani, hogy a
matematikában nem vagyok outsider, ugyanis a matematikusok mindig azt
mondják, hogy a filozófusok, velük ellentétben, semmit sem értenek a matematikához. De ezek után rólam ezt nem merészelik majd mondani. Egy
elég jelentõs sikert is fel tudok mutatni, mivel kimutattam, hogy e geometria alkalmazása miféle paradoxonokhoz vezet a mechanikában. Egyik legkiválóbb matematikusunk, a Royal Society tagja, mondotta nekem, hogy ez
esetben vagy a térnek errõl a koncepciójáról kellene lemondanunk, vagy
pedig meg kellene változtatnunk a hagyományos mechanikát, és hogy valószínûbb, hogy ez utóbbiról fogunk lemondani. Joggal követelhetem tehát magamnak a hiperbolikus geometria felfedezõje címet, amire egyetlen
élõ matematikus sem merészkedhetne – mivel én –, ha csak saját használatomra is – felfedeztem ennek a geometriának a legfõbb tételeit. És mindezt évekkel azelõtt, még mielõtt tudomást szereztem volna arról, hogy a
matematikusok milyen eredményeket értek már el ezen a téren.
LEWIS CAROLL:

Cook Wilson professzornak, Dodgson tiszteletes oxfordi kollégájának bizonyára igaza van. Kutatásaiban jelentõs eredményeket ért el.
Az a tétel, amelyik azt állítja, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ, minden kétséget kizáróan egy abszolút igazság. Ha ez
nem lenne a bizonyosság maga, maradna-e még egyáltalán valami bizonyos számunkra ebben a világban? Minden tudomány egy folytonosan
változó áramlás állapotában van. Az igazságok, amelyeket egy generáció
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annyira csodált, paradoxonokká váltak a következõ generáció számára, és
gyermekes badarsággá az ezután következõ számára. De még az évszázadok folyamának sem sikerült a geometriai igazságok világosságát és csábító báját elvenni.
MARIN MERSENNE:

Ha a természettudomány képes lenne csodákat tenni, akkor azt mondanám, hogy ilyen csoda volna két olyan egyenes, amelyek
nem párhuzamosak, & amelyek egyre jobban közelednének egymás felé,
anélkül hogy valaha is érintenék egymást vagy találkoznának egymással,
mivel lehetetlenségnek tûnik, hogy két egyenes folytonosan közeledjen
egymás felé, & hogy mindamellett soha ne találkozhassanak, még akkor
sem, ha a végtelenségig hosszabbítanánk is meg õket, & ha egyre jobban,
végtelenül közelednének is egymás felé. Márpedig szeretném önnek világosan megmutatni, hogy ez nem lehetetlen, hanem nagyon is igaz, és hogy
bizonyosan hinni is fog benne, és ezután semmilyen kétséget nem táplál
majd eziránt.

IMMANUEL KANT:

Ha két egy síkban fekvõ, és egy harmadikra merõleges
egyenest nem lehet végtelenül meghosszabbítani anélkül, hogy ne metszenék egymást, akkor a közös metszõ egyenes egyik és másik fél síkjában létrejövõ két háromszögben a szögek összege meg fogja haladni a derékszög
kétszeresét, és a két egyenes egy teret fog közrezárni, ami lehetetlen. De
ha a két egyenes közül csak az egyik merõleges a közös metszõre, míg a
másik hegyesszögben metszi azt, továbbá ha feltesszük, hogy a két összetartó egyenes mégsem metszi egymást, akkor az általuk közrezárt tér végtelen lesz. Világos, hogy e feltételek között ez utóbbi hipotézis
lehetetlenségét nem lehet bizonyítani. Azonban az aszimptotikus egyenesek által közrezárt végtelen sík viszonyainak figyelembevételével barátom
és tanítványom, Schultz úr, a porosz királyi udvar prédikátora, a párhuzamos egyenesek egy olyan elméletét dolgozta ki, amelyik nemcsak igaz, de
egyben az egyedül lehetséges is.

LEIBNIZ:

Eukleidész felvette axiómái közé, hogy két egyenes csak egyszer
metszheti egymást. Az érzéki tapasztalásra épülõ képzelet nem engedi
meg egynél több metszéspont elképzelését. De a tudományt nem erre kell
alapozni. Így ha ön, barátaival együtt azt hiszi, hogy csak azt volt szabad,
és még ma is csak azt szabad felvenni a geometriába, amit az ábrák mutatnak, akkor megvallom önnek, uram, hogy beérhetnénk azzal, amit csak
olyan tapasztalati geometria nyújt, mint amilyen láthatólag az egyiptomiaké volt, vagy mint amilyennek a kínaiaké is tûnik; és egy ilyen a legszebb
mechanikai és fizikai ismereteinktõl fosztott volna meg bennünket. És úgy
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tûnik, hogy csupán érzékeinket és az általuk elõidézett képeket követve hibáknak eshetnénk áldozatul, úgy ahogyan ez kitûnik azoknál, akik teljesen járatlanok az egzakt geometriában, és akik pusztán képzeletük által
keltett hitre támaszkodva kétségbevonhatatlan igazságnak fogadják el,
hogy két folytonosan egymás felé közeledõ egyenesnek végül is találkoznia kell.

M

AIMONIDÉSZ MÓZES: Hallgasd meg, mennyire tanulságos számunkra
a matematika tudománya és mennyire fontosak azok az állítások, amelyeket ebbõl merítünk. Tudd meg, hogy vannak dolgok, amelyeket ha
képzeletével szemlél is az ember, nem tud magának képet alkotni róluk,
és így ugyanolyan lehetetlennek tartja õket a képzelõerõ számára, mint
az ellentétek összekapcsolását. És mégis, van olyan dolog, amelyet lehetetlen elképzelni, noha bizonyítással kimutatható, hogy létezik. Így
a képzelet számára lehetetlennek tûnik, hogy két egy síkban fekvõ vonal minden határon túl a végtelenségig közeledjen egymáshoz, anélkül
hogy valaha is metszenék egymást. Mégis léteznek ilyen vonalak. Ilyen
a hiperbola és az aszimptotája, amelynek létezése a legszigorúbb módon
bebizonyítható. Éppúgy be lett bizonyítva, hogy a Föld gömb alakú és
hogy tengelyének két végpontján lakott területek vannak. Ezek az
antipodusok.
LEIBNIZ:

Si Roma definisset Antipodes non esse, an infallibilem habendum
puteremus? Itaque vereor, ne irrita sint illa Vaticana in eum fulminum.16

MAIMONIDÉSZ MÓZES:

A képzelet úgy látja, hogy az antipodusok lakói leesnek. De a valóságban a két extremális pont lakóinak a feje az ég felé, lábaik pedig az ellentétes antipodus felé mutat.

LEIBNIZ:

Az antipodusok állítólagos eretneksége kapcsán mellesleg megemlítem, hogy igaz az, hogy Bonifác, Mainz érseke, megvádolta Salzburgi
Virgiliuszt egy ellene, errõl a tárgyról a Pápának írt levélben, és hogy a Pápa oly módon válaszolt a levelére, amibõl kitûnik, hogy inkább Bonifác
pártján áll; ennek ellenére semmi nyoma nem található annak, hogy ennek
a vádaskodásnak valamilyen következménye lett volna. Virgiliusz mindvégig helyén maradt. A két ellenlábast pedig egyaránt szenteknek tekintik,
és Bajorország tudósai, akik Virgiluszt Karintia és a szomszédos országok
apostolának tekintik, ezzel meg is teremtették a reá való emlékezés létjogosultságát.
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JOHN STUART MILL:

Hogy egy kör egyszersmind négyszög is legyen, ez számunkra teljesen fölfoghatatlan. De volt egy idõ, amikor az antipodusokat is
ugyanilyen fölfoghatatlannak tekintették. Egyébként semmi nehézségbe
nem kerülne a két szót, a kört és a négyszöget összekapcsolni, amennyiben a
tapasztalat, a megfigyelés elõzetesen nem az ellenkezõjére tanítottak volna.

PÁDUAI JÓZSEF: A nagy tudású velencei Jakab Mester hívta fel a figyelmemet az olyan egy síkban fekvõ vonalak létére, amelyek végtelenül meghosszabbítva egymás felé konvergálnak, anélkül hogy valaha is
találkoznának. Rabbi Mojzes, az egyiptomi, a Tévelygõk útmutatója címû
mûvében úgy említi ezeket az egyeneseket, mint a fölfoghatatlan és elképzelhetetlen dolgok létezésének a bizonyítékát. Engemet olyannyira elképesztettek, megráztak és kizökkentett magamból ezek a vonalak, hogy
szinte még a józan eszemet is elveszítettem. De az értelem, ahogyan azt Sámuel és Ézsajás próféták tanításából tudjuk, képes arra, hogy fölfogja az elképzelhetetlen dolgok igazságát. Szerencsére sikerült megtalálnom a
provenszáli Mojzes Mester héber nyelven írott értekezését, amelyben
mindez szigorúan be van bebizonyítva. E mûvet a nép nyelvére fordítottam
és kinyomtattam, az illusztris Don Diego Hurttado de Mendoza méltóságos úr, a bölcsesség oszlopa és az emberség kútfõje, nagylelkû segítségével
– aki ekképpen kegyeskedett jutalmazni szerény erõfeszítéseimet.
PIERRE BAYLE:

Maimonidész rabbi kétségkívül népének legleleményesebb
szerzõje volt. Jó filozófus volt & rendkívüli erõfeszítéseket tett arra, hogy
a legbonyolultabb nehézségeket tisztázza: ehhez elsõrendû tehetségekkel
rendelkezett.
LEIBNIZ:

Maimonidész rabbi ebben a kérdésben nagyon helyes ítéletet mondott, és érdemeit nem méltatják eléggé azzal, hogy azt mondják, hogy õ az
elsõ olyan rabbi, aki megszûnt ostobaságokat beszélni. Valóban vannak kísérletek, amelyek közönségesen végtelen sokszor sikerülnek, ugyanakkor
rendkívüli esetekben azt találjuk, hogy vannak körülmények, amikor a kísérlet nem sikerül. És még a geometria is szolgáltat olyan eseteket, ahol az,
ami közönségesen történni szokott, nem történik meg. Például általában
úgy találjuk, hogy ha két egyenes vonal folyamatosan közeledik egymáshoz, azok végül is metszik egymást, és nagyon sokan lesznek azok, akik
készek lesznek esküdni arra, hogy ez soha nem lehetne másként. Csakhogy a geometriában vannak olyan aszimptotáknak nevezett rendkívüli vonalak, amelyek minden határon túl, folytonosan közelednek egymáshoz,
és mégsem találkoznak soha.
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VOLTAIRE:

Nem vagy te kénytelen arra, hogy elfogadd a geometriában az
aszimptotákat, anélkül hogy megértenéd, hogyan közeledhetnek ezek a
vonalak folyamatosan egymás felé, anélkül hogy valaha is érintenék egymást? Fogd ezt fel úgy, hogy el kell fogadnunk, az érthetetlent, ha ennek
az érthetetlennek a léte bizonyított.
ALEXANDROS SYNGLYTICUS CYPRIUS: Ecce Geometrici, Lector, miracula / Altera
ad alteras, dictu mirabile, nutum / Se magis atque magis concordi lineæ /
Attamen aeterno patulæ dissimile distant: / Aeternum accedunt simul, aeternumque recedunt. / Arguti hoc, sublimi mente Rabini.17
JACQUES PELETIER DU MANS:

A nagy csoda, amelyre rabbi Mojzes a narbonne-i
hívta fel figyelmünket, olyan dolgot mutat nekünk, amelyet a képzelet
nem képes megérteni.

RHODOSZI GEMINOS: Ez a teoréma, amely a nem konvergens konvergencia létét bizonyítja, a legmeghökkentõbb paradoxon, amellyel valaha is találkoztam a geometriában.
THOMAS DE QUINCEY:

Haszontalan erõfeszítés lenne paradoxonok után kutatni. Elég az igazság tartománya felé fordulni, és mindenhol paradoxonokat látunk kifakadni a forrásokból. Hisz az igazi paradoxon abban áll, hogy
az, ami elsõ tekintetre hamisnak tûnik, figyelmes vizsgálat után igaznak
bizonyul.

Habet & ratio sua mysteria18. Ezek
olyan dolgok, amelyeknek a „miértjét” lehetetlen meglátni, melyek milyensége azonban olyan igazság, amelyet kétségbe vonni lehetetlen,
jóllehet – ha bizonyítását nem vesszük tekintetbe – akkor puszta paradoxonnak tûnik. Hogy csak egy példát említsek, ez a helyzet az aszimptotikus vonalakkal is.
IOHANNES CHRISTOPHORUS STURMIUS:

JAMES JOSEPH SYLVESTER:

Egy metszõ paradoxon felszabadítja a szellemet a
rejtett elõfeltevések letargikus befolyása alól, amelyek létét senki sem gyanítja. A paradoxon megöli az elõítéletet.

GIORDANO DA BITONTO:

A természet ismer olyan egyeneseket, amelyek
aszimptotikusan egy görbéhez konvergálnak. De mivel a konvergenciából
nem következik az incidencia, felébred bennünk a gyanú: ez a vég nélküli
közeledés nem állhatna-e fenn két egyenes esetében is?

PALIMPSZESZT

| HARMADIK RÉSZ

347

3

RHODOSZI GEMINOS: Tehát a legprecízebben be kell bizonyítani, hogy ha e
két vonal mindegyike egyenes, akkor ezek soha nem viselkedhetnek ilyen
módon. De sajnos!…
ELEAI ZÉNÓN:

… Akhilleusz soha…

ARISZTOTELÉSZ:

IÎ JVP4FJ@< JgJD"(å*0:X<@< – a gyorsaság hírneves tra-

gikus hõse…
ELEAI ZÉNÓN:
SIMPLICIUS:

…nem fogja utolérni az üldözöttet.

Zénón tragikomédiájában!

RHODOSZI GEMINOS:

Ugyanezzel a gondolatmenettel bizonyítható, hogy egy
egyenes, amelyet egy másik irányába a végtelenségig meghosszabbítanak,
azzal soha találkozni nem fog, közös síkjuk egyetlen pontjában sem...

FRANCIS C. RUSSELL BÍRÓ: Eleai Zénón fõképpen azzal a hírneves Akhilleusszal vált híressé, aki képtelen volt utolérni egy teknõsbékát. Igen meglepõ, hogy ez a non sequitur típusú paralogizmus mennyire zavarba ejtette
a legkiválóbb gondolkodókat is.
BERTRAND RUSSELL:

Eleai Zénón és az idealista filozófusok ugyanehhez a
kasztjához tartozó egyéb gondolkodók sokat veszõdtek azzal, hogy ellenmondások gyártásával megrontsák a matematika hitelét, és hogy ezzel bizonyítékát szolgáltassák annak, hogy a matematikusok képtelenek elérni
a valódi metafizikai igazságot, és hogy csak õk, a filozófusok képesek értékesebb mûvek létrehozására.
FRANCIS C. RUSSELL BÍRÓ:

Lobacsevszkij – a modern idõk Zénónja. A modern
ember, még akkor is, ha liberálisnak nevezhetõ nevelésben részesült, ingadozik egyrészt a között a hajlandósága között, hogy tiszteletben tartsa a
matematika magasztos fenségét, másrészt a között a vonzalma között,
hogy úgy ítélje meg a nem-euklideszi geometria híveit, mint ahogy a matematikusok ítélkeztek azok fölött, akik azzal az igénnyel léptek fel, hogy
megoldották a kör négyszögösítse vagy a perpetuum mobile problémáját.
Lobacsevszkij munkájának a lehetõ legtiszteletteljesebb – vagy inkább
mondhatnám: abszurd módon tiszteletteljes – áttanulmányozása után egy
kis tiltakozó jegyzéket szándékozom írni ez ellen az állítólagos „geometria” – a nem-euklideszi geometria ellen.
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CHARLES SANDERS PEIRCE: Russell bíró úr, ön Lobacsevszkijt modern Zénónnak
hívja. De én inkább bóknak tekinteném, hogy Zénónnak nevezzenek, és
hogy gyalázkodások és megvetés tárgya legyek – az ön számára. De én nem
kívánom meggyõzni önt. Lemondok errõl, mivel számomra bizonyosnak
látszik, hogy ön semmit sem értett meg a nem-euklideszi geometria sajátos logikájából. Ön ugyanis azt mondta nekem, hogy minden természetes
élõlény hasonló módon látja a dolgokat, mint ön, és hogy minden matematikus, aki helyesli a nem-euklideszi geometria igazságát, meg van hibbanva. De a matematika az egyetlen tudomány, ahol a filozófiai reflexió
kizárólag a kompetens szakértõk ügye.

A

LFRED CHURCH LANE: A nem-euklideszi világ olyan, mint egy húsvéti tojásnak a héja, melynek belsejét kifordították, anélkül hogy az eltört vagy
megrepedt volna. Ennek a héjnak a geometriája transzcendentális, és mindazokkal a világokkal egyetemben, ahol minden dolog fundamentuma egy
emberi fej belsejében található – mint az intellektus alkotása – talán még
igaz is lehet. Ez egy igen csinos kis matematikai szórakozás, de semmi több.
HERMANN HANKEL:

Igen, valóban transzcendentális ez a geometria, és maga
Gauss vallotta be barátjának, Schumachernek, hogy ez közeljár a metafizikához. De annyi biztos, hogy összes paradoxonaival együtt mégis egy
rendkívül jelentõs elméletet nyújt számunkra.

FELIX HAUSDORFF: A nem-euklidészi geometria a gondolkodás szabadságának, annak az alkotó szabadságnak a megnyilvánulása, amelyik ellene szegül minden filozófiai elnyomás kísérletének.
GUSTAV ENGEL:

A tér fogalma nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy saját
maga döntsön objektív kívüllétének egzisztenciájáról. Az externalitáshoz való viszonyában a teljes közömbösség állapotában leledzik. Semmilyenfajta
szükségszerûségnek nem lévén alávetve arra vonatkozólag, hogy externalitása
mellett döntsön, a tér ideája kényszerû módon csupán saját szabadsága következtében emelkedhet fel a létbe. És ez a leghatározottabban megkövetel
egy öntudatot, egy szubjektumot, egy akaratot és egy erõt. A szubjektum
maga a tér immanens tartozéka, ennek belsejében van jelen, mint a lét egy
másfajta modalitása. A szabadság – a tér ideájának önmagát meghatározó
inherens szubjektuma – teljesen különbözik mindenfajta véletlentõl, és teljesen megengedhetetlen ezt a szabadságot összetéveszteni az önkénnyel, az
empirikus individuumok sokaságának szeszélyeivel összetéveszteni.
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NOVALIS:

Az én helye a világegyetem belsejében van, a világegyetem az én
belsejében található. Ez egy és ugyanaz.

BERTRAND RUSSELL:

Vannak olyan állítások, amelyek teljesen nélkülözik a
bizonyítékokat. Például: „Létezik egy olyan világegyetem, amelynek semmilyen térbeli és idõbeli kapcsolata nincsen azzal a világgal, amelyben
élünk”. Meglehet, hogy egy science-fiction regény szerzõje el tudna képzelni egy ilyen világegyetemet – de természeténél fogva – ennek hipotézise
semmiféle bizonyítékot nem engedélyez: sem ellene, sem mellette. Ha pedig szükségét érezzük annak, hogy elfogadjuk egy ilyen világegyetem létét
vagy nem létét, úgy – véleményem szerint – nem teszünk egyebet, mint elképzelünk egy istenséget, aki az általa teremtett világok sokaságát szemléli, és így titokban kapcsolatot teremt világunk és a hipotetikus világok
között, tehát egy olyan kapcsolatot, amelynek a létezését szavaink tagadták. De ha ezt a koncepciót elvetjük, és ha távol is tartjuk magunkat érzékelõ képességeink csodával határos felemelkedésétõl a túlvilág felé, akkor
talán lehetségesnek tûnne számunkra azt gondolni, hogy állításunk pusztán értelmetlen nonszensz. De nem! Értelme, csakhogy egyáltalában nem
egy állítás!
A. BADOUREAU:

A hipergeometriai teret lehet tökéletesen látni, de igazából
csak a képzelet szemével nézve, melynek Eleven imposztorsága / Megsokszorozza, megnöveli, megszépíti a természetet, ahogyan azt a mi jó Delile abbénk
mondá. Ez a geometria talán csak az általános algebra metaforája, és az agynak bizonyos erõfeszítésre van szüksége ahhoz, hogy felfogja ezt a téren
kívüli teret. Kiváló barátunk, tudós társaságunk tagja, Jules Verne úr, aki
ma megtisztel bennünket jelenlétével, arra kért, hogy beszéljek Önöknek
a nem-euklideszi geometriákról. Nos rendben, kedves mesterem, ha egy
szép napon a fantáziája arra ragadtatja, hogy pszeudoszférán vagy egy
(n–1) dimenziójú gömb felületén sétáltassa egyik utasát – akihez képest
Hatteras, Robur, Nemo, Pierdeux csupán megszeppent kis gyerekek – ne
felejtse el a legelképesztõbb meglepetéseket és kalandokat fenntartani a
számára akkor, amikor átszeli az (n–2) dimenziós imaginárius teret, amely
geometriai helye mindazoknak az imaginárius cirkuláris pontoknak, amelyeket az n dimenziós tér által tartalmazott kétdimenziós síkok végtelen
sokasága határoz meg.
FRANÇOIS ARAGO:

A matematika mindig is engesztelhetetlen ellensége volt
a tudományos regényeknek.
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GOTTLOB FREGE:

A szép az szubjektív.

MARK KAC:

A szép szubjektív, ez minden kétségen felül így van. Éppen
ezért, annál inkább meglepõ, hogy a matematikusok körében jelentõs
egyetértés uralkodik mûveik esztétikai értékét illetõen.

GOTTLOB FREGE:

De íme, a komparatív rhinológia – az orrforma összehasonlító tudománya – kiváló példát szolgáltat nekünk az esztétikai ítélet feltétlen szubjektivitásának illusztrálására. Hiszen hogyan is gyõzhetnénk meg
egy közép-afrikai négert arról, hogy az õ fekete és lapos orra csúnya, és
hogy a fehér ember egyenes orra szép?
LEIBNIZ:

Következtetéseket mindig le lehet vonni a természeti törvénybõl
vagy jogból az ész segítségével – a törvény ellen.

PAUL VALÉRY:

Az aljas gondolatok mind szívbõl fakadnak.

LEIBNIZ:

Így például, mint amikor valaki arra használná az eszét, hogy ezt
mondja: a négernek eszes lelke van, márpedig eszes lélek és ember ugyanaz, de annak ellenére, hogy eszes lelke van, a néger nem ember.

G

OTTLOB FREGE: Semmi sem szép önmagában! De az, ami igaz, vagy önmagában igaz, vagy nem létezik. Máskülönben minden tudomány, minden
matematika lehetetlenné válna. És semmi sem létezhetne, ami igaz.
C. LUCAS DE PESLOÜAN:

Minden geométer megalkothatja a maga geometriáját. Nem szükséges tudni, hogy a tér euklideszi-e, csak azt, hogy az emberek gondolkodása euklideszi-e.

JEAN BURIDAN: Tu habes metaphysicam tuam in mente tua; et ego habeo meam
in mente mea.19
GEORGE BRUCE HALSTED:

Szubjektív rendszerekként tekintve Lobacsevszkij, Riemann és Eukleidész geometriái mind ugyanazzal az igazsággal
bírnak.
JEAN BURIDAN:

De virtute sermonis falsum sed verum secundum sensum imposi-

tum.20
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GOTTLOB FREGE: A geometriai és az aritmetikai gondolkodás törvényei
örökkévalóak és változatlanok. Az igazság minden gondolkodó szubjektum számára ugyanaz – mindig és mindenhol.
OTTO LIEBMANN:

Nem egészen vagyok egy véleménnyel önnel, kedves kollégám. Ami Lobacsevszkij által, Az imaginárius, avagy az anti-euklideszi geometria címen, negyven évvel ezelõtt megjelent munkájában kifejtett
térfogalom objektív-metafizikai jelentését illeti, minden olyan érv, amelyet az intuitív térszemléletünk nevében ellene felhoznak, elavult, minden
kifogás, amely a látás érzékére hivatkozik, hiábavaló és teljesen hatástalan.
Szubjektív szempontból a vizuális térszemlélet természetesen prioritást
élvez, de ez a prioritás csupán a térfogalomnak az idõ dimenziójához viszonyított elsõbbségére korlátozódik. A térszemlélet csak egy BDÎl ²:Il
BD`JgD@< – csupán mireánk, a mi vizuális érzékenységünkre vonatkozó
proteron. De objektíve, a minden szemlélettõl szabad fogalom magasabb
rendû ennél. És ha a fogalom egyszer már jelen van a gondolkodásban, akkor fittyet hány a korlátolt szemléletnek, és a diszkurzív értelem számára
a lehetõségeknek egy azelõtt soha nem sejtett végtelenébe nyit utat. A fogalom valóságos 8`(å BD`Jg@< – az abszolút elsõbbség mindig a fogalomnak jár ki, ebben az esetben a tér fogalmának. És amint Fechner professzor
kimutatta, kétségtelenül léteznek más intelligenciák, akik képesek ezeket
a mi szemléletünk számára elérhetetlen világokat megsejteni, ugyanilyen
kétségtelen tehát az is, hogy egy ilyen világ realiter létezik. Következtetéseket levonni abból, hogy non posse videri ad non posse essere21 – egy filozófushoz teljesen méltatlan gondolkodásmód.
GOTTLOB FREGE:

Az igazság határt szab a szabadságnak.

JACQUES PRÉVERT:

Ahol az igazság nem szabad, ott a szabadság nem igaz.

SERENUS EPSTEIN-ROTH:
RENÉ THOM:

Az igazság – szabadság, az alkotás – negáció!

Nem a hamis szabja meg az igaz határát, hanem a jelentékte-

lenség.

MARIO PIERI: Minden geometria egy tisztán spekulatív rendszer. Tárgyai
gondolkodásunk puszta teremtményei, posztulátumai akaratunk egyszerû
aktusai.
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JOHN BERNARD STALLO: A nem-euklideszi felületeket olyan nem-euklideszi
lények tudják elképzelni maguknak, akik nem-euklideszi érzékszervekkel
rendelkeznek, és nem-euklideszi értelemmel vannak felruházva egy nemeuklideszi görbe térben – feltéve, hogy létezik ilyen.
WILHELM TOBIAS:

A görbe tér csak egy kitekert fogalom.

VLAGYIMIR ILJICS LENIN:

Ha a tér csak egy fogalom, akkor ezt az ember teremtette, tehát minden joga megvan arra, hogy túllépjen a térbeli realitás
határain! És a burzsoá professzoroknak ugyancsak jogukban áll, hogy reakciós kormányaiktól fizetést kapjanak azért, hogy ennek a térbeli transzcendenciának a legitimitását megvédjék, és hogy középkori abszurditásokat
vegyenek védelmükbe.

PAUL CARUS:

Ha létezik görbe tér, miért ne létezne görbe logika is?

HERMANN WEISSENBORN:

Az imaginárius geometria megkövetel egy imagi-

nárius logikát.
FELIX KLEIN:

Ugyan kérem, ne legyen ilyen idegesítõen unalmas!

MIKHAIL MATJUSIN: A geometria a gondolat nyoma egy tér síkján. Eukleidész síklénye nem volt képes felfogni a három merõleges teorémáját. De
jelenleg az õ tételeire emelt épület romba döntésének tanúi vagyunk.
Majdnem Cézanne-nal egy idõben Lobacsevszkij és Riemann már alaposan
kinyújtotta, megtekerte és visszatekerte az összes euklideszi párhuzamosokat. A mûvész szemei új terek után kutatnak és elõrelátják jövõjüket.
A látomás tudománya egy teljesen új világ meghatározásához vezeti õt.
FELIX KLEIN:

A teljes nem-euklideszi sík leképezhetõ a mi euklideszi síkunk
egy körlapjára, és szemléltethetõ azzal. A körlap nyitott: a kerülete nem
tartozik hozzá. Egy nem-euklideszi lény számára, aki ebben a nem-euklideszi világban él, ez a határ egy végtelen sugarú kör, amely a horizont vonalát jelzi – a láthatóság utolsó vonala, a térbeli kiterjedés abszolút határa.
Mivel ez az abszolútum ugyanaz minden megfigyelõ számára, aki a véges
tér egy pontjában van, számukra ez a horociklus egy végtelen nagy kör,
amelynek a közepe mindenütt – kerülete sehol.

CHARLES DE BOVELLES:

Isten végtelen gömb, amelynek közepe mindenhol,
felülete sehol. Minden lény egyformán végtelen távol van Istentõl, mind-
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egyikük egy végtelen körnek a középpontja. Isten tehát megannyi világot
tud teremteni, hiszen végtelen sok pont van, és azok mindegyike egy önmagában végtelen világ közepe.
FELIX KLEIN:

Nyilvánvaló, hogy az adott kör belsejében lévõ minden tetszõleges kör ugyanezt a szerepet játssza: ez megannyi mikrokozmosz, amely
a nem-euklideszi kozmosz geometriai struktúráját reprodukálja.
HAMLET:

O God, I could be bounded in that nutshell and count myself a king of
infinite space. Were it not that I have bad dreams.22

PAUL CÉZANNE: Ön matematikus, Klein úr, én festõ vagyok. Egy német barátom, Karl Ernst Osthaus úr, beszélt nekem a geometriáról szóló új észrevételeirõl, amelyeket Ön az Erlangeni Egyetemen fejtett ki, és eljuttatott
hozzám egy példányt ebbõl a programjából.
PROF. HUGO DINGLER:

Igen, egy nagy ravasz taktikus ez a Felix Klein, és bizonyára szerencséje volt programjának téziseivel. De a kutatás területén egyetlen alapvetõ vagy eredeti mûvet sem produkált, mindazok az eredmények,
amelyekre igényt tart, lényegüket tekintve már jóval õelõtte megvoltak.
PAUL CÉZANNE:

Be kell vallanom önnek, kedves Klein úr, hogy azonnal megkapott, milyen sok hasonlóság van az ön és az én eljárásom között. Azt mondják, hogy témáim ürügyek, hogy meztelen alakjaim valószínûtlenül
csoportosulnak egy nem létezõ tájban. És hogy a bemutatott tárgy eltûnik
módszerem következtében. Nekem nincsen tehetségem a festészet iránt,
Klein úr, ügyetlen vagyok, szörnyen ügyetlen, nem rendelkezem Ingres úr tehetségével. Minél többet dolgozom, munkám annál jobban eltávolodik az
adott tárgytól. De mutassanak nekem olyasvalamit, amit a természet rajzolt!

PLATÓN:

Léha, komolytalan játék – a mûvészet csak akkor mûvészet, ha
imitáció.

PAUL CÉZANNE:

A természet irtózik az egyenes vonaltól. Egy frász a mérnököknek! Tudom, hogy a matematikát nem lehet átvinni a festészetbe, de
az ön gondolatai a geometriáról, az egész geometriáról, igen nagy segítségemre voltak. Alapjában véve, Klein úr, módszereink hasonlítanak egymásra. Mindketten a struktúrán dolgozunk a gondolatok egymásba
skatulyázásának segítségével. Amit ön a tér transzformációs csoportjainak
nevez, az, ha jól értettem, a tárgy egy független invariánsa. A transzformá354
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ció változatlanul hagyja a tárgy mértani tulajdonságait, vagy belsõ, immanens tulajdonságát, amint azt ön mondja. Ez azt kell hogy jelentse, hogy
ezek a tulajdonságok függetlenek a térben elfoglalt helyzetüktõl, irányuktól vagy a megfordításuktól, azaz a tükörbeli képüktõl, ha ezt saját nyelvezetemre fordítom. De akkor, ha a tárgy ugyanaz itt, mint a tükörben,
akkor a tárgy, mint sajátosság eltûnik, ami azt jelenti, hogy a valóság intuitív képe eltûnik. Egyszeribõl elérkezünk magához a végtelenhez. Ez számomra úgy tûnik, mint egy valóságos forradalom!
PROF. HUGO DINGLER: Mesterének, Plückernek, ennek a nagy kaliberû matematikusnak a gondolatait kihasználva, valamint hasznot húzva Cayley
egy-két eredményébõl, de legfõképpen zsidó ügynökségének támogatásával – Felix Klein valóban szenzációs sikereket ért el nem-euklideszi vállalkozásában.
HEINRICH LIEBMANN:

Dacára formulái eleganciájának, Cayley soha nem volt
képes felmérni azok igazi jelentõségét. Soha nem fogadta el a nem-euklideszi geometria létezését. Cayley formuláiba csak Felix Klein lehelt lelket.

HERMANN WEYL: Az abszolút fundamentumot, a Nagy Elefántot, aki a hátán hordja az igazság tornyát, kétségtelenül mesének kell tekintenünk –
mondta nekem gyakran Felix Klein.
PAUL CÉZANNE: Ó, drága Klein uram, a maga geometriáról alkotott elgondolása egy igazi katasztrófaelmélet! Vajon az én a festészetben alkalmazott
módszerem ugyanolyan pusztító hatású lesz, mint amilyen a magáé a matematikában? Honnan tudhatnánk? Önnek szerencséje volt a pusztulásból fejlõdést teremteni, de én?

PIERRE DUHEM: A tizenkilencedik században Németország nem kevésbé
különös kísérletek helyszíne volt. Mint egykor Nicolaus Cusanus, a német
bíboros, úgy Hegel is az ellentétek azonosságának állítására alapozta egész
filozófiai rendszerét.
LEIBNIZ:

Az általános felfogással szemben õ kételkedik abban a nevezetes
elvben, mely szerint két egymásnak ellentmondó állítás nem lehet egyszerre igaz vagy hamis. De bevallom, már másokkal is találkoztam, akik
ezt meg akarták cáfolni. Csakhogy hol van olyan ember, aki ezt a gyakorlatban alkalmazná, és ne botránkozna meg egy hazug, önmagának ellentmondó emberen?
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PIERRE DUHEM:

A nagy siker, amit a hegeli filozófia a Rajnán túli egyetemeken
aratott, azt jelzi, hogy a németek geometriai érzékét nemhogy nem botránkoztatta meg a józan ésszel való összeütközés, de az egyenesen gyönyörûségét lelte a tisztán deduktív módszer eme erõmutatványában. Láttunk olyan
matematikusokat, akik egy teljes geometriát gombolyítottak le, amelyben,
egyes, Eukleidész által megfogalmazott és legkevésbé sem vitatható axiómák
egyikét-másikát a nekik ellentmondó állításokkal helyettesítették. És úgy tûnik, hogy ezeknek a levezetéseknek a szerzõi annál nagyobb örömet találtak
ebben, minél hóbortosabbak, minél felfoghatatlanabbak voltak ezek a következtetések, minél jobban ellentmondottak a jó öreg józan észnek.
JEAN LE ROND D ’ALAMBERT:

Az értelem végül is értelmessé válik.

PASCAL: Ha az értelem értelmes lenne…
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

Cauchy végérvényesen fölszámolta a végtelenül kicsiny mennyiségek misztikus felfogását, Lobacsevszkij pedig azzal, hogy Eukleidész axiómáját a tagadásával helyettesítette, sikeresen
oldotta meg az évezred talányát a képzelt geometria megalkotásával. A lehetetlen geometriát lehetségesnek ismerték el, ugyanúgy, mint ahogy egy
számmal kifejezhetetlen viszonyt számnak ismertek el. Íme az igazi dialektika: az ellentétbe való átmenet, az ellentétek azonossága, a tagadás, az
ellentét igenlése bizonyos értelemben azonos a negációjával.

CLARKE ATYA, S. J.:

Isten nem tudna olyan világot teremteni, ahol Hegel elmélete az ellentmondások egyidejû lehetõségérõl igaz lenne.
MATTHEW RYAN:

The Divine Nature of Euclidean Space, wherein we dwell,
is eternal, simple, continuous, homogeneuous and immutable. „Non-Euclidean”
space is the false invention of demons, who gladly furnish the dark understandings of the „non-Euclideans” with false knowledge. How foolish are
the bostings of the non-Euclideans compared with the LOGICAL TEACHINGS
of the meek followers of Jesus, was shown and demonstrated by Father
Clarke, S. J. in his Logic.23
TRISTAN TZARA:

Az egyetlen forrásból feltörõ ellenpólusok egysége és ellentmondása – mindkettõ egyformán igaz lehet.

IBIKRATÉSZ, A GEOMÉTER:

A geometria számára, oh Mathetès, ez a két jel,
amely vagy kioltja, vagy megtermékenyíti egymást, annál is inkább azono356
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sak egymással, mivel ellentétesek. És a plusz- és a mínuszjel vitájáról egy
Ubu tiszteletes úr, a Jézustársaság tagja, Lengyelhon egykori királya CésarAntéchriste címen egy nagy könyvet írt, amelyben megtalálható az ellentétek azonosságának egyetlen gyakorlati bizonyítása.
JOHANNES SCOTUS ERIGENA:

Egyedül Isten Minden, minden, ami van, és
minden, ami nincs, & omne quod est, & omne quod non est.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

Ez a dialektikus mozgás, a Cantor által
olyan büszkén hangoztatott Szabadság zászlaja alatt teljesedik be. Ez a
szabadság nemcsak nagyszerû sikereket hozott, de paradoxonokat is szült.

GOTTLOB FREGE:
LEV SESZTOV:

Az állítólagos szabadság csupán szeszélyes önkény.

Kierkegaard szerint nem az erény a bûn ellentéte, hanem a

szabadság.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

A geometriába vezetõ királyi utat a
Hilbert által kidolgozott axiomatikus módszer nyitotta meg.

HENRI POINCARÉ:

Meg kell értenünk, hogy Hilbert úr A geometria alapjai címû mûve után szeszélyünknek már semmi sem szabhat gátat!

RICHARD HÖNIGSWALD: Uraim, a nem-euklideszi geometria nem az önkény,
hanem a szabadság mûve, és ez teljesen más dolog.
SPINOZA:

Az önkény mûvei visszafordíthatóak, a szabadság mûve visszafordíthatatlan.
RICHARD HÖNIGSWALD: Az egyén kétségtelenül dönthet egyszer az euklideszi geometria mellett, másszor a nem-euklideszi geometria mellett. De a
nem-euklideszi geometria megteremtése, e két geometria szimultán léte
egymás mellett objektív törvényeknek felel meg, és kivonja magát a véletlenszerû önkény által produkált fantazmák alól.
MARTIN HEIDEGGER:

Lehetetlen fölfedezni Hönigswald úrnál a népi hagyományokba nyúló gyökerek bármiféle jelét, kivéve eredetének nyilvánvaló
hiányát a Vérben és a Földtalajban.
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GIUSEPPE PEANO:

Az ön által imént mondottakhoz hozzátehetem, kedves
Hönigswald úr, hogy a legutóbbi években sok egyéb geometriát alkottak,
amelyek posztulátumai különböztek egymástól. Itt, csupán Pieri úr eredményeire utalnék, amelyeket a Torinói Akadémia Közlönyében publikált
néhány nappal ezelõtt.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

Az egész axiomatikus módszer is, teljes
egészében véve, ez is aláveti magát a saját ellentétébe való átmenetnek.

CHARLES RENOUVIER:

A neo-geometria illogikus jellege a modern geométerek
romlott szellemének kinyilatkozása. Azok, akik a nem-euklideszi geometria pártján vannak, vakmerõségükben már odáig merészkedtek, hogy általános geometriáról beszélnek, amely az euklideszi és a nem-euklideszi
geometriákat, mint annak sajátos eseteit tartalmazza.

NOVALIS: Felfüggeszteni az ellentmondás-mentesség törvényét – íme a
magasabbrendû logika legfõbb kötelessége.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

A formális elmélet a matematikai kutatás
saját tartalmává válik, igazában véve ez maga az objektív valóság, melyet
ugyan az ember teremtett, de egy materiális processzus által.

PROF. DR. PAUL LORENZEN:

A tiszta formalizmus prototípusa a nem-euklideszi
geometriával jött létre: a megkérdõjelezhetetlen evidencia axiómáit tartalom nélküli formulákkal helyettesítették. Hilbertnek a geometria alapjaira
vonatkozó munkái nyomán a formalista törekvés teljesen ráerõszakolta
magát a matematikára. Ez alkotja Bourbaki vezérgondolatát is. Ma még
nem tudjuk, hogy vajon a formalizmus elleni küzdelmet a jövõben siker fogja-e koronázni, vagy sem.

A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS:

Annak a fejlõdésnek a végeredményeként,
amelynek az algebra, a differenciál- és integrálszámítás és Cantor halmazelmélete is részesei voltak, eljutottunk ahhoz a jelenkori felfogáshoz,
amely szerint a matematika a tiszta struktúrák tudománya – tiszta, abban
az értelmében, hogy képzeletbeli és imaginárius – mivel a matematikát alkotó tárgyak és a kapcsolatok semmit nem tartalmaznak, kivéve azt, amelyet
a megfelelõ struktúra meghatározásában már magukban zárnak. Ez egyébként ugyanaz az elgondolás, mint amit A. N. Kolmogorov akadémikus a
Nagy Szovjet Enciklopédia elsõ kiadásában megjelentetett „Matematika” címû cikkében kifejtett. Valóban, a modern matematika jelenlegi állapota
358
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nem engedi meg, hogy megszabadítson bennünket a matematikának, mint
a tiszta struktúrák tudományának a definíciójától. E terminológiának
megfelelõen a formalizált elméletek összessége az, ami a matematikát reprezentálja. De mivel ezek az absztrakciók elkerülhetetlenül olyan elemeket
is tartalmaznak, melyek a valóságban fellelhetetlenek, szükségszerûen a
hiba momentumát is magukban rejtik. Pontosan ebbõl az okból kifolyólag
van az is, hogy tartalmának és jelentésének forrását a tiszta matematika az
alkalmazott matematikába való átmenetében találja meg, és megfordítva.
Másként fogalmazva, a matematika tagadja önmagát, mint tiszta matematikát, és csak ezen a tagadáson keresztül és a tagadás tagadásán keresztül
tudja megõrizni vitalitását, csak így tudja betölteni az emberi tevékenység
hatékony eszközének szerepét. A matematikai elméletek a természet fölött gyakorolt hatalom eszközei, igazi technikai eszközök, így hát, összességében véve, a matematikát úgy definiálhatjuk, mint az ideális technikát.
PHILIP KITCHER:

A matematika a matematikai realitásnak, mint a fizikai realitásban jelenlévõ struktúráknak a leírását adja – olyan leírását, amelyet
egy operátor operacionális tevékenysége operál, és ez az, akit matematikusnak neveznek.
A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS: Ez a definíció lehetõvé teszi számunkra,
hogy világos választ adjunk az igazság kérdésére: a matematikus apparátusokat készít, és tökéletesen értelmetlen azt latolgatnia, hogy egy ilyen apparátus igaz-e vagy hamis. Csak egy kérdésnek van értelme, annak, hogy
ez az eszköz mûködik-e vagy nem, gyümölcsözõ-e vagy nem. Hasonló módon oldhatjuk meg a matematika alapjaira vonatkozó problémát. Minden
tudomány alapja a valóság – maga a tudomány csak a valóság tükre. De
mivel a matematikában a tapasztalati valóságra való minden hivatkozás ki
van zárva, a matematika alapjaira vonatkozó kérdés sajátos nehézségekkel
találja magát szemben. Azt mondhatjuk, hogy ez a kérdés a matematikai
apparátus konstrukciójának általános elveivel van összefüggésben. Az axiomatikus módszer ezen elvek egyike. Az ezekrõl a kérdésekrõl nemrég lezajlott viták hevessége szélsõségesnek tûnik, ha a szóban forgó
koncepciókat csak kissé több distanciával szemléljük. Akik pedig a filozófia, a dialektika és más hasonló koncepciók haszontalanságát hirdetik, csupán arrogáns mûveletlenségükrõl tesznek tanúságot.

PIERRE DUHEM: Hogy megvédd magad azoktól az ártalmas kísértésektõl,
amelyek felé az úgynevezett nem-euklideszi geométerek csábítanak, õrizd
meg értelmedet a józan ész mélységes tiszteletben tartásával. És amikor el-
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indulsz ezen az úton, egész egyszerûen, egész világosan és egész becsületesen mond az igaznak ezt: Igen, te létezel; és hamisnak: Nem, te nem létezel. Sit lingua vestra: Est, est; non, non.24 Az isteni Mester mondotta így:
íme, így kell gondolkodnod neked is, így kell beszélned, ha azt akarod,
hogy gondolkodásod és beszéded keresztényi legyen. És ha úgy kívül, mint
belül beszéded ezt a szabályt követi, akkor az nyílt és õszinte, frank beszéd
lesz; azaz, hogy mindaz, amit gondolsz, mindaz, amit beszélsz frank, azaz
francia.
PIERRET ALBERT-BIROT:

TI, akik KINEVETTÉTEK VAGY LEKÖPDÖSTÉTEK Mallarmét, Manet-t,
Claudelt, Marinettit, Picassót, Debussyt, Dukast, Muszorgszkijt,
Rimszkij-Korszakovot;
TI, akik SZITKAITOKAT SZÓRTÁTOK a vasút, a telegráf, a telefon, az
autók, a villany villamosok, a gépek és a gyárak ellen;
TI, akik ÁTKOT SZÓRTATOK az öreg árnyékházak lerombolóira;
TI, akik TAGADTÁTOK az örökös átalakulást;
TI, akik TAGADTÁTOK az új hordozóit, a másegyebet hordozókat, a
megszokottat-gyilkoló isteni lényeket;
TI, akik mindig azt mondtátok, NEM;
TI vagytok azok, akiknek nem sikerült vesztébe dönteni Franciaországot.
A FRANCIA HAGYOMÁNY:
lerázni a béklyókat.
A FRANCIA HAGYOMÁNY:
mindent látni, mindent érteni.
A FRANCIA HAGYOMÁNY:
keresni, felfedezni, alkotni.
Tehát a francia hagyomány
TAGADNI A HAGYOMÁNYT.
KÖVESSÜK A HAGYOMÁNYT.
AHAGYOMÁNYHALOTT
FRANCIAORSZÁGÉL
CHARLES RENOUVIER:

Nehéz lenne tiszteletteljes szavakkal kifejezni azt az
ámulatot, amelyet hasonló kijelentéseknek kell kelteniök egy filozófusban.
Ez az elsõ eset, amikor a szemünk elõtt megjelenik egy tudomány, amelyik
– ugyanarra a tárgyra vonatkozólag – kettõt foglal magában, és pedig két
olyat, amelyek ellentmondanak egymásnak. Ennek összes állításai az abszurdum osztályhoz tartoznak.
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MEFISZTOFELÉSZ:

Az abszurdumnak megvan a maga értelme, Uram, amit az
értelem csupán gyanít.
GEORGE BERKELEY: Hogyan lehetséges az, hogy a matematikában minden
olyan jól összefügg, amikor hemzsegnek benne az ellentmondások? Ez teljesen érthetetlen.
MONSIGNORE CONSTANTING GUTBERLET: A nem-euklideszi tér fölfoghatatlan
jellege nem érv annak objektivitása ellen. Riemann abszurd fantáziái a világra vonatkoznak, de a lélek eléggé biztos kritériummal rendelkezik ahhoz, hogy igazi értékének megfelelõen ítélkezzen a nem-euklideszi
geometria fölött. Még ha ezek a rendszerek nem is tartalmaznak belsõ ellentmondást, megengednek és egyformán lehetségeseknek tartanak olyan
tereket, amelyeknek görbülete pozitív, negatív vagy nulla. Metafizikai
szempontból azonban lét és lehetõség, gondolkodás és valóság azonosak.
Ebbõl az következik, hogy faktuálisan ugyanaz a tér egyszerre rendelkezik
pozitív, negatív és nulla görbülettel; egyszóval egyszerre euklideszi és
nem-euklideszi, ami nyilvánvaló ellentmondás. Egy ilyen abszurditás következményei egyáltalán nem korlátozódnak kizárólag a matematikai tudományokra.

JOHANNES SCOTUS ERIGENA: Hiszen csak Isten megismerõ ereje, a gnostica
virtus ismer mindent, még mielõtt bármi is létezett volna – priusquam
essent omnia. Így Isten mindaz, ami igaz, ut ait Sanctus Dionysus
Ariopagita25: állítása a tagadásnak, értése az érthetetlennek, kimondása a
kimondhatatlannak, elérése az elérhetetlennek, teste a testtelennek, alakja az alaktannak, mértéke a mérhetetlennek, száma a megszámlálhatatlannak, látása a láthatatlannak, helye a hely nélkülinek, ideje az idõn
kívülinek.
JOHANN FRIEDRICH HERBART:

Egy ellentmondó kijelentés is lehet igaz megismerés tárgya. Az elgondolhatatlant az ész megragadhatja, éspedig racionális úton, a szabályoknak megfelelõen.
DE CROUSAZ:

Micsoda Módszer! & teljesen igazuk van azoknak, akik nagy
sikert várnak tõle. Magatoknak elõnyt biztosítva akartok vitába szállani
az ateistákkal, & tetõtõl talpig sebezhetetlennek akartok tûnni visszavágásaikkal szemben, akkor mindenekelõtt vegyétek reá õket annak az elfogadására, hogy egy kör lehet négyszög. Íme, ez kétségtelenül egy könnyû kezdet!
Ehhez még csak arra volna szükség, hogy egy ateista olyan ostoba legyen,
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és ne adja erre a következõ választ: Ami neked ellentmondásnak tûnik, attól
még lehet igaz.
DE BROGLIE ABBÉ:

Ha Eukleidész posztulátumát tagadnánk, automatikusan
rendszerek végtelen sokaságához jutnánk. Ezek a rendszerek kölcsönösen
kizárják egymást, az egyik alakzatai nem lehetnek egybevágók a másikéival. A sík tehát vagy a mi síkunk, az euklideszi sík, vagy semmi.
ARISZTOTELÉSZ:

Egy ilyen sokaság nem lehetséges, ha a világ mindannak az
összességébõl áll, ami van. Ha a világ nemcsak a létezõk egy részébõl, hanem a összes létezõk teljességébõl áll, akkor, jóllehet ugyan, hogy a világ
önmagában való léte és ennek a mi érzékelhetõ világunknak a léte két különbözõ dolog, ebbõl azonban nem következik, hogy létezhetne egy másik
világ, sem semmiféle lehetõsége annak, hogy több világ is létezhetne, és
pedig abból a ténybõl kifolyólag, hogy mindannak a totalitása ami van,
benne foglaltatik a mi egy világunkban. Nem marad hát más hátra, mint
bebizonyítani, hogy a világ mindannak az összességébõl áll, ami van.
APHRODISIAI ALEXANDROSZ:

Démokritosz azt állította, hogy a mi világunkon
túl végtelen sok univerzum van.
SIMPLICIUS:

És hogy átváltoznak egymásba, hogy születnek és elmúlnak,
mint minden létezõ.
NICOLE ORESME:

Több módozata van annak, hogy a világok sokaságát tételezzük, úgy hogy az egyik a másikon kívül legyen egy képzelt térben, ahogyan azt Anaxagorasz vélte. Igazság szerint, Isten a semmibõl új anyagot
teremthetne és alkothatna egy másik világot. Mindenhatósága által Isten
létre tud vagy létre tudhatna hozni egy másik világot, mint ez, a mienk,
vagy akár több hasonlót vagy nem hasonlót ehhez, és Arisztotelész soha
nem bizonyította be kielégítõ módon ennek ellenkezõjét. De soha nem
volt és nem is lesz valaha más világ, kivéve ezt az egy testi világot.
GUILLAUME D ’AUVERGNE:

Egy világ szükségszerûen a testek és a geometriai
alakzatok abszolút univerzalitását foglalja magában. A világ a mindenség.

RAYMOND QUENEAU:

Megengedem, hogy undorító, de sok mindenre van
szükség ahhoz, hogy egy világot teremtsünk.
GUILLAUME D ’AUVERGNE:

Lehetetlen tehát olyan testet vagy alakzatot elképzelni, amely ne ehhez a világhoz tartozna. Az univerzum tehát egy, és
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mindenkor egyetlen. A mindenség, amennyiben ez valóban a dolgok öszszessége, szükségképpen egyetlen, és azon túl semmi nem létezik, semmi
nem áll fönn.
THOMAS HOBBES:

Pedig azok, akik abszurd okoskodásokat végeznek nem
mûveletlen idióták, hanem geométerek. Ezek úgy gondolják, hogy a tér definíciójából le tudják vezetni azt a tételt, hogy még Isten számára is lehetetlen volna, hogy egynél több világot teremtsen. Mivel ha egy másikat is
teremtene, azt a mienkén kívülre kellene ehelyeznie: de a mi világunkon
túl nincs semmi, tehát nincsen tér sem, így a másik világ a semmiben leledzne. De semmi sem lehet a semmiben, kivéve a semmit. Sajnos elfelejtik megmondani nekünk, hogy miért nem lehet semmilyen dolog ott, ahol
nincs semmi.

ARISZTOTELÉSZ:

Ha a világ a mindenség, akkor rajta túl az ûr van. Ûrnek
mondjuk azt a valamit, amely tartalmazhat belsejében bármilyen dolgot,
testet vagy idomot, még akkor is, ha ezek nincsenek is jelen benne. Az ûr
egy hely. És bármelyik is volna ezen a helyen, jelen lehet benne egy idom
vagy egy test. De ha a világ maga a mindenség, akkor semmiféle fajta dolog, még a legegyszerûbb idom sem létezhet rajta túl valamilyen ûrrel telt
helyen. És egy olyan hely, ahol semmi nem lehet jelen, nem is hely. Ebbõl
az következik tehát, hogy soha nem létezett több világ. Az a világ, amely
körülvesz bennünket egy, egyetlen, teljes és tökéletes. Ugyanakkor az is világos, hogy nemcsak az ûr, de a hely, az idõ sem létezik a világon, a mindenségen kívül.

LEIBNIZ: Világnak hívom a létezõ dolgok összességének halmazát, azért,
hogy ne mondhassák, hogy több világ létezhet különbözõ idõben és helyen. Hiszen azokat, összességükben véve, egy világhoz, vagy ha úgy tetszik, egyetlen világegyetemhez kellene számítani.
RICHARD DE MIDDLETON:

Világegyetemnek hívom a dolgok összességét.
Queritur26, ha Isten tud egy másik világot teremteni, & videtur quod non27,
hiszen a Filozófus a de cælo & mundo28 címû mûvének elsõ könyvében azt
állítja, hogy ez esetben a föld egyidejûleg a két világegyetem két különbözõ központja felé fog esni, quod contradictionem includit29. Ugyanígy Platón
Timaioszában. Item, Trismegistus ad Asclepium de Trinitate30 azt mondja, hogy
mivel a világ Isten képmása, videtur31, hogy semmilyen más világegyetem
nem létezhet, ugyanis Isten egyetlen. Contra respondeo32, hogy Isten tudott,
és még most is tud másik világegyetemet teremteni. Ugyanis Istennek
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ilyen hatalmat tulajdonítani nem ütközik semmi ellentmondásba. Ilyen ellentmondás nem származhat abból a dologból, amibõl ennek a világegyetemnek készülnie kellett, mivel Isten nem valami dologból csinálta
a világot.
LEIBNIZ:

Úgy képzelem, hogy végtelen sok lehetõség volt a világ teremtésére. És amint végtelen sok lehetséges világ van, úgy végtelen sok törvény is
van, egyik az egyik, másik a másik világra érvényes, és minden világ egyes
individuális tárgyai, például az egyes geometriai alakzatok saját fogalmukba zárják világuk törvényeit. Egy világegyetem minden egyes individuális
szubsztanciája a maga fogalmában azt a világegyetemet fejezi ki, amelyikhez tartozik.

GEROLAMO SACCHERI S. J.: Si vel in uno casu est vera

33

, hogy egy háromszög
szögeinek összege egyenlõ két derékszöggel, akkor semper in omni casu illa
sola est vera34, és a világegyetem csak olyan háromszögeket tartalmaz, amelyekben a három szög összege két derékszöget tesz ki.
ZEPHYRIN XIRDAL, A LÉGIES TUDÓS:

A híneves Saccheri ezen tétele a hidegháború idejében „Dulles tétele” néven volt ismeretes, a következõ megfogalmazásban: „Ha egy demográfiai elemekbõl álló, akár végtelen halmazban
van egy kommunista, akkor minden eleme kommunista”.
JEAN-CLAUDE PONT:

Ah, Saccheri atya tétele sokkal szelídebb, és alapjába véve politikamentes és módfelett irgalmas szívû. Nagyon népes családokban
szokták volt mifelénk tréfásan mondani: „Ha egynek jut, akkor mindegyiknek jut”. Íme, e tétel igazi filozófiája. Ezért idézem én ezt – a
L’aventure des parallèles címû könyvemben – a családok tétele elnevezés
alatt.
ZEPHYRIN, A LÉGIES TUDÓS:

Kitûnõ! Hisz a Keleten újabban lezajlott események ugyancsak megerõsítették a tétel általános érvényét, tehát az ellentétes eredmény abszolút igazságát is, bebizonyítván, hogy „Minden olyan
halmaz, amely tartalmaz egy antikommunistát, teljes egészében antikommunistákból áll.”
Tandem verò absolutè demonstro35: ha egy esetben
igaz, hogy a háromszög szögeinek összege kisebb két derékszögnél, akkor
a háromszög szögeinek összege a világegyetem összességében kisebb két
derékszögnél.
GEROLAMO SACCHERI S. J.:
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BOLYAI JÁNOS:

És én azt állítom, hogy van olyan háromszög, amelynek három szöge két derékszöget tesz ki. Tehát létezik olyan világegyetem, ahol
a szögek összege minden háromszögben két derékszöggel egyenlõ. Porro36
állítom, hogy van olyan háromszög, amelyben a három szög összege kisebb két derékszögnél. Létezik tehát olyan világegyetem, ahol a háromszög szögeinek összege két derékszögnél kisebb. Quod singulare quidem est,
sed absurditatem ipsius evidenter non probat37.
RICHARD DE MIDDLETON:

E vélemény mellett hozhatjuk fel Étienne Tempier
úr, Párizs püspöke és a szent teológia doktorának a szentenciáját. Õ anatémával sújtotta mindazokat, akik azt tanítják, hogy Isten nem tudott
több világot teremteni.

ÉTIENNE TEMPIER:

Az a rendelet, amelyet Párizs városának püspökeként a
Sorbonne egyetemében 1277. március 7-én adtam ki, anatémával sújt mindenkit, aki azt tanítja, hogy Isten mint a világ elsõ mozgatója nem tudna
több világot teremteni.

CHARLES DUNAN: De ha eltûnik a tér egysége, mi lesz a világegyetem egységébõl? A terek sokaságát elfogadni vajon nem egyenértékû-e magáról az
értelemrõl való lemondással? Mivel a geometria maga az algebra, és mivel
az algebra nem mutat kettõsséget, nyilvánvaló, hogy a tér egy. Egyetlen
egy ideám van a térrõl, nem kettõ.
FONTENELLE:

Mi lenne tehát, ha azt mondanám Önnek, hogy végtelen számú világ van, melyek szemeink számára nem láthatók?
LA MARQUISE DE MÉSANGÈRE:

Ne mondja! Ilyen sok világ? Ez zavarba ejt, fel-

kavar és megrémít.
FONTENELLE:

Engem pedig elégedettséggel tölt el. Úgy érzem, hogy lélegzetem
sokkal szabadabb lett, hogy egy sokkal nagyobb levegõ vesz körül és a világegyetem magasztossága határozottan egészen másként jelenik meg elõttem.
LA MARQUISE DE MÉSANGÈRE:

De ezek a világok, nem kell ezeknek mégiscsak
ezernyi dologban különbözniük egymástól?

FONTENELLE:

Minden bizonnyal, Asszonyom, de a nehézség annak a meghatározásában rejlik, hogy miben. Azt hiszem tehát, hogy a világegyetem
oly módon jöhetett létre, hogy idõrõl idõre új világok alakultak ki.
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LA MARQUISE DE MÉSANGÈRE:
FONTENELLE:

De hogyan tud kimúlni egy világ?

Ah! nyugodjon meg, asszonyom, egy világ megsemmisítésé-

hez idõ kell.
LA MARQUISE DE MÉSANGÈRE:

De végül is, csak idõ kérdése.

FONTENELLE:

Rendben van, Asszonyom, íme elérkezett az ég utolsó boltozatáig. Ahhoz, hogy elmondhassam önnek, hogy ezen túl vannak-e még
más világok, sokkal tudósabbnak kellene lennem, mint amilyen vagyok.
Ide tegyen még világokat, oda ne tegyen, ez mind magától függ. Ezek a
nagy, láthatatlan tájak, amelyek ha akarjuk, léteznek, ha nem akarjuk,
nem léteznek, és amelyek olyanok, mint amilyennek akarjuk, hogy legyenek, mindezek tulajdonképpen a filozófusok birodalmát alkotják: ezek hol
filozofikus, hol költõi látomások.

LA MARQUISE DE MÉSANGÈRE: Micsoda? Tehát fejemben van a világegyetem
egész rendszere! Tudós vagyok!
THÉOPHILE:

Annak idején Fontenelle úr és a Madame la Marquise között
folytatott beszélgetésekben, Fontenelle úr szellemdús és tanulságokban
gazdag képet festett a világok sokaságáról, üdvözült lelkekkel sétálgatva
egyik világról a másik világra. Nagyon szép dolgokról beszélt ott fenn, és
megtalálta a módját annak, hogy hogyan kell ilyen nehéz dolgokról derûsen beszélni.
LEIBNIZ:

Én más fogalmat adtam a világegyetem fenségérõl, és nem olyannak mutattam be, mint egy kézmûves mûhelyét, úgy, mint ahogy azt
Fontenelle úr tette, amikor az õ márkinéjával a világok sokaságáról beszélgetett.

HASDAÏ CRESCAS:

Minden, amit arra hoznak fel, hogy tagadják a világok sokaságát, csupa hiábavalóság – „hiábavalóság és a széllel való vagdalózás”.

MAIMONIDÉSZ MÓZES: Csak egy világegyetem van, tehát Isten egyetlen.
Tegyük fel, ugyanis, hogy két isten volna, és vizsgáljunk meg valamilyen,
minõsége szerint felbonthatatlan entitást, például a sík legegyszerûbb elemét, a háromszöget. Ez az elem sajátos minõségek hordozója. De mivel két
isten van és mindkettõ mindenható, egyiküknek szabadságában áll megtenni, hogy a három szög összege egyenlõ legyen két derékszöggel, míg a
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másiknak szabadságában megtenni, hogy ez az összeg ne legyen egyenlõ
két derékszöggel. A következõ eseteket kell megkülönböztetnünk: Primo.
A háromszög nem tartozik a két isten egyikéhez sem. – Secundo. A háromszög a két isten közül az egyik hatalmának van alávetve, míg a másik képtelen azt bármilyen minõséggel felruházni. – Tertio. A két istenség
szabadon rendelkezik a háromszöggel és a háromszög elkerülhetetlenül
két ellentétes minõséget tartalmaz. De az elsõ eset összeférhetetlen legalább az egyik istenség mindenhatóságával, míg a harmadik, jóllehet az isteni mindenhatósággal nincs ellentmondásban, mégis lehetetlen. De mi,
akik csak egyetlen isten létét fogadjuk el, nem tekintjük tökéletlenségnek,
hogy Isten nem ruházza fel ugyanazt az alanyt két ellentétes minõséggel,
és azt sem hisszük, hogy egy ilyen lehetetlenség megvalósítása mindenhatóságát bizonyítaná. Második érv: ha két istenség létezne, akkor mindegyiküknek lenne egy olyan tulajdonsága, ami a másikban nincs meg, de
ez ellentmond mindenhatóságuknak. Harmadik érv: ha két isten létezne,
akkor kettejük közül az egyik is elég volna a világegyetem megteremtéséhez. A másik felesleges lenne, ami abszurd.
JAMES JOSEPH SYLVESTER:

A matematika nem sokkal visszataszítóbb, mint a

Talmud.
ERIC TEMPLE BELL:

A középkori hittudósok frusztrált matematikusok voltak.

GODOFREDUS PLOUCQUET:

Ha két valóság létezne, akkor az egyik minden bizonnyal különbözne a másiktól. De egy ilyen különbség fönnállása lehetetlen. Tehát nem létezhet két valóság.

BERTRAND RUSSELL: Két különbözõ tér nem létezhet egyszerre ugyanazon
a világon belül.
JOHN DONNE:

Let Sea-discoverers to new worlds have gone, / Let Maps to
other, worlds on world have showne, / Let us possesse one world, each
hath one, and is one.38

BERTRAND RUSSELL:

Nem áll módunkban dönteni két különbözõ világ között, ez igaz. De nem kevésbé igaz az is, hogy két egymásnak ellentmondó tér abszolút összeférhetetlen egymással. Azok a vonalak, amelyek az
egyikben egyenesek, a másikban nem egyenesek. Ha valaha az empirikus
megfigyelés eljutna oda, hogy konfirmálja terünk euklideszi jellegét, a
metageometria még mindig fennmaradhatna, mint egy metafizikai lehetõ-
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ség. És nekem úgy tûnik, hogy a metageometria egyedül ezen a jogcímen
tûnik figyelemre érdemesnek. Az exterioritásnak, a kívülálló létnek ezek
a más formái ugyanazt a tisztet tölthetnék be, mint a miénk, és ugyanazzal a hatékonysággal – if they existed!39
HENRI POINCARÉ:

Hogyan, „If they existed”? De hisz léteznek, és ugyanazon

a jogcímen!
GEROLAMO SACCHERI S. J.:

„Szükségszerûnek” hívom azt a dolgot, amelynek
nem létezése lehetetlen. Ilyen például Isten léte, vagy egy olyan háromszög, melyben a szögek összege két derékszöggel egyenlõ. Ezzel szemben
„lehetségesnek” nevezek egy olyan dolgot, amelyik létezhet ugyan, anélkül
azonban, hogy léttel bírna. Így egy a miénktõl különbözõ másik világ lehetséges, habár nem létezik, soha nem létezett és soha nem is fog létezni.

GUILLAUME DE VARON: Egy másik világon egy másik kozmikus gömböt érthetünk, amelyen belül az elemeknek más természetük van. Két univerzum
elõállításának a lehetõségébõl semmilyen ellentmondás nem következik
annak teremtõjére nézve, mivel õ mindenható. Nem következik semmi ellentmondás abból sem, amelyik már készen van; hiszen az anyag, amelyikbõl a már meglévõ készült, szintén a semmibõl jött, és az teljes egészében
azoknak a formáknak az összességébõl tevõdik össze, amelyek számára
jellegzetesek; és mivel ez teremtés által jött létre, semmilyen okát nem látom annak, ami megakadályozhatná, hogy a semmibõl olyan anyag jöjjön
létre, és hogy más formák határozzák meg.
MORITZ PASCH:

A térrõl mindig, mint egyetlen térrõl beszélünk. Ugyanakkor, ha az euklideszi, a nem-euklideszi, a nem-arkhimédészi terekrõl, mint
megannyi egymástól különbözõ térrõl beszélünk, mint olyan terekrõl, amelyek minden egyes esetben és külön-külön tartalmazzák önmagukban az öszszes pontok totalitását, akkor ebbõl semmiféle ellentmondás nem következik.
FELIX KLEIN:

Egy tekintetben nem értek egyet önnel, Pasch úr. Ön azt hiszi,
hogy végsõ fokon teljesen el lehet vetni a szemléletet, és hogy az egész tudományt egyedül az axiómákra lehet alapozni. Én viszont azon a véleményen vagyok, hogy a kutatásban mindig szükséges a szemléletet az
axiómákkal kombinálni.
LUDWIG BIEBERBACH:

Felix Klein felfogásában a szemlélet még túl nagy szerepet játszik. Ezzel szemben Moritz Pasch, bár erõteljesen hangoztatja em368
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pirizmusát, mûvével Hilbert legfontosabb elõfutárává vált. Épp úgy, mint
Hilbertnél, úgy Paschnál is az alapfogalmak nincsenek definiálva. Ezek az
értelem tiszta tárgyait jelölik és így joggal jelöli õket a Gedankendinge kifejezéssel. Valóban, az empirizmus teljesen elégtelen a matematika filozófiai megalapozásához.
BERTRAND RUSSELL: Az Essay on Foundations of Geometry címû munkámban a
Kant által felvetett kérdésbõl indultam ki: „Hogyan lehetséges a geometria? És arra a következtetésre jutottam, hogy ez akkor és csak akkor lehetséges, ha a tér vagy egy euklideszi sokféleséget vagy egy nem-euklideszi
sokféleséget reprezentál.
HANS FREUDENTHAL: A tizenkilencedik század végén Russell A geometria
alapjai címû könyvével egy magas hangvételû komikum tónusát vezette
be a vitába. De mivel semmitõl sem maradhatunk megkímélve, egy új kiadás megengedi, hogy újra élvezetet leljünk könyvében.
BERTRAND RUSSELL:

De a relativitáselmélet megingatta pozíciómat, és pontosan annak az elfogadására kényszeríttet, amirõl én azt állítottam, hogy
lehetetlen. Végsõ soron, néhány részletkérdéstõl eltekintve, nem hiszem,
hogy könyvemben található volna olyasvalami, ami még megállhatná a helyét.

GUILLAUME

D ’AUVERGNE:

Non capit intellectus duo omnia; ita nec duo
omnes; nec duas universitates, nec duo tota, quare impossibile est duos
mundos esse.40

CARAMUEL DE LOBKOVITZ:

Démokritosz, aki Arisztotelész szerint végtelen
sok világ létezését tanította kozmológiájában, ezt írja: apeiroi einai kai kosmoi41. De minden tudomány végtelen sok világ létét engedi meg! Mindegyiküknek végtelen kiterjedése van. És mindaz, amit a legnagyobb tudású
emberek tudnak, semmi ahhoz képest, amit nem tudnak.
PASCAL:

Végtelen sok univerzum, mindegyik a maga firmamentumával…

ARISZTOTELÉSZ:

„Végtelen sok világ létezik”: ez az egy állítás legyõzhetetlen nehézségeket rejt magában, ebben mindenki egyetért, és senkinek sem
sikerült megbirkóznia vele.
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GODFREY HAROLD HARDY: Nem egyetlen geometria van, hanem végtelen
sok, és mindenki annyit talál ki, amennyit csak akar. Jómagam néhány tanítványom segítségével egyetlen szemináriumi óra lefolyása alatt hét vagy
nyolc geometriát konstruáltam meg.
PHILIP KELLAND:

1846 óta minden évben arra ösztönöztem diákjaimat
Edimbourg Egyetemén, hogy logikai gyakorlatként kövessék szisztematikusan a következményeit a következõ axiómaként elfogadott állításnak:
„létezik legalább egy olyan háromszög, amelyben a szögek összege kisebb
két derékszögnél”. A tételek, amelyekhez tanítványaim és én eljutottunk,
rendkívül érdekesek, és mint mondják, teljesen azonosak azokkal a
teorémákkal, amelyeket a Journal de Crelle közölt az Imaginárius, avagy
a lehetetlen geometria címen; különben ezek olyan teorémák, amelyeket,
mindent összevéve, máshol nem volt alkalmam megtalálni.
PAUL MONTEL:

A természettudományok és a társadalomtudományok úgy
fejlõdnek, hogy a régi elméleteket újakkal helyettesítik, és ezek a régiek
romjaira épül fel. A matematika tudományának, éppen ellenkezõleg, meg
van az a kiváltsága, hogy oly módon gyarapodjon, hogy az új téziseket
megtartják a régiek mellett.
EDMUND HUSSERL:

Általános az a meggyõzõdés, hogy a geometria feltétel
nélküli univerzalitásban megtartja összes igazságainak érvényességét. És
csak ekkor jelenhet meg egy tudomány, mint az æterna veritas42. Az egész
geometria csak egyetlen egyszer létezik. „Térnek” nevezzük a rendnek azt
a formáját, amelyet fenomenális világunkból ismerünk. Ilyen feltételek között minden olyan diskurzus, amely „terekrõl” vagy még inkább „geometriákról” beszél, olyanokról, amelyekben a párhuzamosok axiómája nem
érvényes, merõ értelmetlenség.
G. H. HARDY:

A matematika története határozottan azt mutatja, hogy a matematikusok soha nem fogják elfogadni egyetlen filozófia zsarnokságát
sem. Mihelyst egy filozófus úgy gondolta, hogy bebizonyította egy bizonyos gondolkodási mód lehetetlenségét, azt valamelyik rebellis matematikus olyan elsöprõ erõvel és olyan sikerrel használja majd fel, amit ignorálni
lehetetlen. Amikor az euklideszi tételek igazságának apodiktikus jellege és
szükségszerûsége végre elnyerték szilárd alapjaikat, pontosan abban a pillanatban megjelent a színen a nem-euklideszi geometria.
LÉON BRUNSCHVICG:

A geometriai rendszerek sokféleségének konstitúciója
természeténél fogva azt igazolja, hogy túl a racionális értelmen, a tapasz370
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talattal összhangban fejlõdve, a matematika birodalmában meg van a maga helye egy olyan gondolkodó értelemnek is, amelyik a kezdeményezés és
a termékenység képességeivel bír.
IMMANUEL KANT:

Mert az értelem, saját akarata ellenére, felfedi önmaga rejtett dialektikáját.
HERMANN HANKEL:

A matematika a saját útját járja, és ebben az a szabadság vezérli, ami az õ sajátja. De ez nem a féktelen önkény szabadsága.
Nem, távol attól, ez egy olyan szabadság, amely a matematika saját, természetes lényegébõl fakad, egy olyan szabadság, amely a legelsõ kezdetektõl kezdve immanens szükségszerûséggel határozta meg felvirágzását. És
számomra különlegesen érdekes feladatnak tûnik azoknak a történelemben rejlõ törvényeknek a feltárása, melyek ellene szegülnek az önkény
uralmával.

PLATÓN: A világ lelke megelõzi a tér három dimenzióját. Örök önmozgóként a világ lelke az alap, az ok, az értelem és mindennek gyûjtõedénye,
ami van, a jónak éppúgy, mint a rossznak, a szépnek éppúgy, mint a csúfnak, az igazságosnak éppúgy, mint az igazságtalannak, az igaznak éppúgy,
mint a hamisnak, röviden mindennek és minden ellenkezõjének.
JOHANNES SCOTUS ERIGENA:

Deus facit omnia; de negatione omnium quæ sunt,
& quæ non sunt, affirmationes omnium, quæ sunt, & quæ non sunt.43

DAVID HILBERT: A szuverén önállóságának tudatára ébredõ szellem – minden
külsõ motiváció nélkül – új fogalmakat alkot, és elfoglalja azt a helyet,
amely jog szerint illeti meg azt, aki saját magának teszi fel a megoldandó
kérdéseket.
ANGELUS SILESIUS:

Ige akarok lenni az Igében, Isten az Istenben. Mivel tudom: ha én nem létezek, Isten is megszûnik létezni.
EDGAR ALLAN POE: Külön-külön tekintve, minden szellem önmaga Istene,
önmaga Teremtõje.
EDWARD NELSON: Az a bevett nézet, hogy semmibõl semmit sem lehet létrehozni, puszta babona. A nem standard evangélium tanúsága szerint, Ábrahám
– Robinson –, Izsák és Jákob Istene a semmibõl alkotta meg az non standard infinitezimálisokat.
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PAUL VALÉRY: A gondolatok hirtelen születnek, a SEMMIBÕL. Õket semmi
nem elõzi meg, semmi nem jelzi elõre, semmi nem igényli…
EDGAR ALLAN POE:

Az új világegyetemek megépítését a kényszer szülte – by

forcing.

ANGELUS SILESIUS: Az igazság az, amelyik kikényszeríti a létet.
EDGAR ALLAN POE:

Az eredendõ, következésképp Egyetlen, tehát normális
világ az alatt a kényszer alatt állott, hogy alávesse magát a sokféleség
anormális állapotának. Ez a hatás ellenhatást vált ki. Az egység megosztása ilyen körülmények között az egységhez való visszatérés törekvését
váltja ki – s ez a törekvés elkerülhetetlenül fennmarad, míg ki nem elégül.
CHARLES SANDERS PEIRCE:

A világegyetem mindinkább az objektív logika
folytonos tevékenységbõl származó gondolatok tökéletes tükrévé válik.
ALFRED NORTH WHITEHEAD:

Úgy gondolom, hogy a történelem folyamata lényegesen fontos ahhoz, hogy rendet teremtsünk összekuszálódott alapfogalmaink között.
ARISZTOTELÉSZ:

A természet nem egy epizodikus história, mint valami siralmas tragédia.
GOTTLOB FREGE:
G. W. F. HEGEL:
PAUL VALÉRY:

A matematikában a történelem összeütközik a logikával.

Annál rosszabb a logika számára!

A logika csak a logikusokban kelt ijedelmet.

ALFRED NORTH WHITEHEAD: Egy olyan vízió, amelynek termékenysége minden elképzelhetõt felülmúl, olyan világokat tekint, amelyek az egymással
inkompatibilis dolgok rendjéhez tartozik. Az egyetlen és egyedül tökéletes
rend fogalmának, amelyet, úgy hiszem, Platón tanítása hirdetett, el kell
hagynia a színt, ugyanúgy, mint az egyetlen lehetséges geometria eszméjének. A világegyetem, a geometriai világegyetem sokkal változatosabb,
sokkal hegeliánusabb.
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G. W. F. HEGEL:

A szellem önmagát nemzi. Õ saját maga szülöttje. És a szellem csak annyiban létezik, amennyiben megmutatkozik, megnyilvánul,
amennyiben megnyilatkozik önmagának.
ARISZTOTELÉSZ:
NOVALIS:

Semmi sem születik önmagából.

A Történelem önmagát szüli.

JOHANNES SCOTUS ERIGENA:

Isten láthatatlan, testetlen, romolhatatlan. Önmagából száll alá, saját természetének érzékfelettiségébõl ered, avagy,
amint mondják, õ nem létezik, és saját maga teremti meg önmagát, ahogyan azt a gnosztikus kontempláció teóriája tanítja. És mindazt, amit önmagában lát, azt megalkotja, õ tehát egyszerre factor és factura is.

JACOB BÖHME, PHILOSOPHUS TEUTONICUS: M a g i a – íme az Örökkévalóság
Anyjának neve, hiszen õ önmagát szüli meg.
PETRUS LOMBARDUS, PÁRIZS ÉRSEKE, DOCTOR SENTENTIARUM:

Distinguo: nulla
res seipsa gignere potest . De a fecsegõk szünet nélkül rágcsálják kötekedéseiket, miközben azt mondják, hogy Isten egy Istent hozott létre, tehát
önmagát nemzette. Fides autem catholica45 fenntartja & Maximinius, az
áriánusok püspökével szemben, Szent Ágoston is ebben a szellemben azt
tanítja, hogy a három személy egyetlen Isten & egyetlen lényeg vagy
szubsztancia, vagy isteni természet & in primo libro de Trinitatis, azt válaszolja azoknak, akik azt állítják, hogy mindenhatóságában Deum seipsum
ipse genuerit46, hogy nézetük alapvetõen téves, mivel nemcsak Isten, hanem
egyetlen szellemi vagy testi teremtmény nincsen ilyen módon megalkotva
& levonja a következtetést: Nulla enim res est, quæ seipsam gignat vt fit47.
44

BERTRAND RUSSELL: A filozófusok, mint Hegel is, megpróbáltak metafizikai
zûrzavart bevinni a matematikában. De Frege mûve azt bizonyítja, hogy
a tiszta matematika csupán a deduktív logika meghosszabbítása.
JOHANNES THOMAE:

Aki a számok formális elméletét kívánja felépíteni, az
nem azon gondolkodik, mint ön, Frege úr, kedves kollégám, hogy mik a
számok, mi a lényegük, hanem azon, hogy a számfogalomnak milyen axiómáknak kell engedelmeskednie, hogy azokon fölépülhessen az aritmetika.
E nézet illusztrálása céljából az emberi gondolkodás egy másik tisztán formális alkotását javasoltam: a sakkjátékot. Az aritmetikai kalkulus játékában a számok jelek, amelyeknek semmilyen más tartalmat nem
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tulajdoníthatunk a kalkulus vagy a játék szabályain kívül, amelyek ugyanolyan módon alkalmazhatók a jól ismert: 0, 1, 2, …, 9 számjelekre, mint
ahogyan a sakkban is a királybábut axiomatikus szabályok határozzák
meg, melyeknek õfelsége engedelmességgel tartozik. A szabad alkotás határait egyedül a logikai koherencia és az univocitás követelménye korlátozza. A szám fogalma a gondolkodás szuverén teremtõ erejének tiszta
terméke. De abból a leckébõl, amit az én igen tisztelt kollégám, Frege úr
adott számomra, megtudom, hogy a sakkozó, mint én magam is, gondolkodik ugyan, mégis mi gondolat nélküli gondolkodók vagyunk. De ami engem illet, nem látom be, hogy egy végjáték, amelyben a király mattot kap,
miért nem fejez ki egy igen precíz, sõt mély és szép gondolatot, ugyanúgy,
mint egy aritmetikai tétel? A „gondolat” szó Frege úr számára nem ugyanazt jelenti, mint számomra és még sokak számára. Frege úr hevesen elveti
Heine, Cantor és az általam kidolgozott irracionális számok formális elméletét, de sajnos nem tud valami jobbat javasolni helyette. Miután, mint
mondja, „egyszer és mindenkorra megcáfolta a számok végtelen sorozatának formális elméletét”, és miután belátta – a Grundgesetze der Arithmetik
címû mûvének 253. oldalán található utószavában –, hogy a számok logisztikai megalapozásának vállalkozása megbukott, kénytelen vagyok azt
a némileg elszomorító következtetést levonni, hogy semmilyen szám nem
áll rendelkezésünkre, és hogy ennek következtében az összes tudományok közül a matematika a legzavarosabb.
GOTTLOB FREGE:

Elég! De most aztán elég! Véget akarok vetni azoknak a haszontalan diszkusszióknak, amiket Thomae úr, ez a gondolatok nélküli gondolkodó Kötetlen beszélgetések címen ajánlott nekem, és amely csupán
Weierstrass zagyva beszédével és Hilbert követõinek akadékoskodásaival
van tele. Kérem, kíméljenek meg ettõl, ettõl a sza…tól, amit összehordoz!
És szíveskedjenek elnézni nekem, hogy nem tudok valami parlamentáris
kifejezést találni ahhoz, hogy megfelelõbben minõsítsem Thomae úr akadékoskodásait és Hilbert csodálóit, de végül is ki kell õket piszkálni az odúból, ahol rejtõzködnek, hogy soha többé ne merészeljenek fényes nappal
mutatkozni!
G. H. HARDY:

A filozófusok különösen szerencsétleneknek bizonyultak kiruccanásaikban a matematika doméniumába, és ami engem illet, ez alól
nem ismerek egyetlen kivételt sem. Szokásukhoz híven megkísérelték korlátozni a matematikusok szabadságát, azt bebizonyítva ezzel, hogy lehetetlen számukra másfajta módon gondolkodni, mint amit õk az egyetlen
igaznak tartanak.
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KARL MARX:

Minden materialista és idealista filozófus ez ideig azt a célt
tûzte maga elé, hogy megváltoztassa a matematika világát. De most arról
van szó, hogy interpretáljuk.

G. W. F. HEGEL:

Minerva baglya az éj leszálltával kezdi röptét. Minden filozófia egy interpretáció, és minden interpretáció utólagos. De önmagát értelmezve, a szellem megváltoztatja önmagát.

HEINRICH LIEBMANN:

Ez igazán a sors iróniája! Thomae, az én öreg barátom,
Riemann tanítványa, George Cantor barátja és munkatársa, az elsõk között volt, aki nyíltan elkötelezte magát a nem-euklideszi geometria ügyéért. Ez a szigorú, de kifinomult és liberális, a dolgok esztétikai dimenziója
iránt rendkívül érzékeny gondolkodó, a maga idejében kitette magát egy
olyan szigorú bíró kritikájának, mint amilyen Otto Stolz volt, éspedig éppen azért, mert mûveiben oly elismerõen beszélt Frege logikai munkáiról,
amelyek egyébként az aritmetika formalizálását készítették elõ. És most?
Frege neki tesz szemrehányást azért, mert nem értette meg az õ aritmetikája alapjait!

JOHANNES THOMAE:

Sajnos nem rendelkezem Frege úr fegyvertárával. Mindenekelõtt nem rendelkezem a csalhatatlanság fegyverével, amely Frege úr
kizárólagos kiváltsága. Éppolyan járatlan vagyok a nem parlamentáris retorika mûvészetében is, és annak is tudatában vagyok, hogy ebben az
egész, Frege úrral folytatott küzdelemben mindig én leszek az örökös legyõzött. Ezért hát formálisan kijelentem, hogy beszélgetésünknek ezennel
véget vetek, és többé nem válaszolok Frege úr ellenvetéseire.
EDMUND HUSSERL:

Annak a tudományos életnek a veszélyei, amelyik teljesen
a logikai tevékenységnek adta meg magát, abban rejlenek, hogy az értelem
fokozatos konverzióját hozza létre, amelyet egy efféle tudományosság maga után von.

PAUL VALÉRY: Képzeljen el egy gumilapot. Rajzoljon erre a lapra egy ábrát.
AZ ORVOS:
VALÉRY:

Egy háromszöget rajzolok.

Az ön háromszögének vannak bizonyos tulajdonságai…

AZ ORVOS: Egy rakás tulajdonsága van. A szögeinek összege egyenlõ két derékszöggel.
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VALÉRY:

Most tetszés szerint hajtogassa össze, tekerje össze vagy nyújtsa ki
ezt a gumilapot. Mi marad e tulajdonságokból?
AZ ORVOS:

A kutyafáját, fogalmam sincs róla! A szögeinek összege már
nem egyenlõ két derékszöggel.
VALÉRY:

Valami azért megmarad… Ha felépítette volna az Ön által rajzolt
síkháromszög geometriáját, és ha azt átalakítja olyanná, ami megfelel a
gumi egy bizonyos deformációjának, és egy másikat, ami megfelel egy
másiknak…
AZ ORVOS:
VALÉRY:

Semmi abszurd nincs abban, ha az axiómákat keressük…

AZ ORVOS:
VALÉRY:

Mennyi geometria!

A fixa ideák azok, amelyek nem torzulnak el.

Egy idea, amelyik nem fix – az azt jelenti, hogy nem létezik.

AZ ORVOS:

De ki bizonyítja be nekem, hogy melyikük az igaz?

VALÉRY:

Pontosan ezt a kérdést tettem fel Einsteinnek. Azt felelte: ez hit
kérdése.
PAUL CARUS:

A nem-euklideszi párt hívei olyan buzgóságról tesznek tanúságot, amely méltó egy vallás tökéletes hitbuzgóihoz. Ez kétségkívül csodálatos, de nem kevésbé mulatságos is.

EDWARD MOFFAT WEYER: Van nemcsak vallási, de geometriai hitbuzgalom
is. A legtöbben közölünk az Eukleidész által felállított ortodox hit gyakorlói vagyunk. De ezt az ortodoxiát is tagadják az eretnekek.
EDGAR ALLAN POE:

Hiszünk az egy Istenben. Hihetünk vagy nem az egy, véges vagy végtelen, térben. De a meggyõzõdésünket ilyen esetekben sokkal
megfelelõbb hitnek nevezni, ami merõben különbözik attól az intellektuális
meggyõzõdéstõl, amely egy mentális meggyõzõdést feltételez. Akinek
megvan a joga ahhoz, hogy kissé gondolkodónak mondja magát, elhivatva
érzi magát nemcsak egy koncepció kialakítására, hanem egyszerûen arra,
hogy gondolati látomását az intellektuális égbolt egy fix pontja felé irányítsa, egy köd felé, mely soha nem fog feloldódni. Semmilyen erõfeszítést
376

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

nem tesz, hogy feloldja azt. Mivel gyors ösztönnel megérti, nem csak a lehetetlenségét, de – ami az emberi érdeket illeti – a megoldás lényegbe vágóan idegen jellegét is. Megérti, hogy az istenség nem azért nyilatkoztatta
ki ezt a titkot, hogy az megoldassék. Azonnal meglátja, hogy ez a megoldás az emberi agyon kívül esik, sõt még a hogyan is, ha ez nem pontosan a
miért, amely rajta kívül lakozik.
A STUDENT OF THEOLOGY:

Micsoda rendkívüli egyveleg, micsoda groteszk
arabeszk ez a tudományos költemény, Poe úr heurékája!!

LEIBNIZ:

Való igaz, hogy Tertullianus valahol azt mondotta: ez igaz, mert lehetetlen; hinnünk kell benne, mert ez egy abszurditás. És a mi idõnkben
egy, a legnagyobb méltósággal rendelkezõ személy mondotta, hogy hit dolgában szemeinket ki kellene szúrnunk, hogy tisztán lássunk.

ALBERT DE SAXE: Az Isten által ekképp teremtett világok koegzisztenciája
szüntelen csoda és a természettörvények folytonos ellenmondása lenne.
De természetfeletti utakon, Isten tetszése szerint, lehetséges egyidejûleg
több világ léte.
LEIBNIZ:

Még ha azok, akik ily módon magyarázkodnak, azt jó szándékkal
teszik is, az ilyen kifejezések mindig eltúlzottak és károkat okozhatnak.

CHARLES RENOUVIER: Hogyan vethetnénk komolyan össze két geometriai
felfogást, az euklideszi evidenciáét és azokét, aki a kvintesszencia absztrahálásával foglalkoznak? Hogyan értsünk meg egy eleddig racionális tudományt, amelynek a racionális fundamentumát tagadják? Empirizmus,
szkepticizmus, miszticizmus – hogyan minõsítsük azt a módszert, amely
akkor verne gyökeret a geometriában, ha a neogeométerek eszméi felülkerekednének? A neogeométerek nem tanulmányozták eléggé a logikát. Nincsen látszólagos ellentmondás sem egyik, sem a másik geometriában, viszont
egy valóságos ellentmondás áll fenn kettejük között.
BENEDETTO CROCE:

Igen, nem kétséges, hogy ezek az axiómák a priori adottak, de távolról sem rendelkeznek igazságértékkel. Herbart mondja a Bevezetés a filozófiába címû mûvében, hogy ha a matematikának bele kellene
halnia azokba az ellenmondásokba, amelyekkel tele van tömve, akkor már
régóta halott volna. De nem hal bele, mert nem jut el oda, hogy gondolja
õket. Ugyanúgy, ahogy a mérges kígyó nem hal meg a saját mérgétõl, mivel nem nyeli le azt. De mihelyt a matematika elkezd az ellentmondásain
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gondolkodni, és azokat igazságként tálalja elibénk, egyszeriben napvilágra
kerül egész hamissága.
J. CARBONNELLE ATYA, S. J.:

E geometriák közül csak egy lehet igaz, mivel
mindegyikük ellentmond az összes többinek. De ki az, aki dönthet közöttük? A tapasztalás vagy a tiszta ész? Ezek a geometria tökéletlenségei, melyek annál is súlyosabbak, mert általuk szükségképpen a tudomány összes
többi része is kompromittálja magát.
MORITZ SCHLICK:

A matematikus szempontjából teljesen jogos, ha a figyelmét kizárólag a tudományos állítások logikai koherenciájára fordítja. És
éppen ilyen helyes, hogy abban az esetben, amikor egyszerre több koherens rendszer van adva, a matematikus úgy választ közöttük, mint „saját
kulturális közege által meghatározott kutató” – hogy fiatal munkatársam
és kritikusom, Carl Hempel úr szerencsés kifejezését használjam. Tehát tökéletesen korrektnek tûnik, hogy a matematikus matematikusként annak
a rendszernek ad igazat, amelyet „az emberiség egésze igaznak tart”. De
a dolog egészen más aspektusban jelenik meg egy rendíthetetlen empirista számára, mint amilyen én vagyok. Számomra egy állítás igazságának elfogadásában a végsõ és egyedüli alap a legegyszerûbb tapasztalati adatok
tartományában keresendõ. És éppen ez a nem-euklideszi geometria esete.
Elõször egy tartalom nélküli struktúra lett kifejlesztve, amely egyedül a
koherencia igényeire volt tekintettel, anélkül hogy a legcsekélyebb figyelmet fordítottak volna a szimbólumok jelentésére. Kezdetben általában az
emberi szellem üres alkotásának tekintették ezt a geometriát, egészen addig, amíg teljesen véletlenül rá nem akadtak egy alkalmazási területére a
fizikában, például a relativitáselméletben.

FRIEDRICH LUDWIG WACHTER: Szóval ez az anti-euklideszi geometria, tehát
az öné, kedves Gauss úr, ez az a geometria, amelyik az egyedüli igaz. Az
eredmény nyilvánvaló: az euklideszi geometria hamis.
CARL FRIEDRICH GAUSS:

Az egyiket választani, a másikat elvetni – ez mindig
a szeszélyes önkény tette.

EUGENIO BELTRAMI:

A nem-euklideszi geometria igazságainak gyõzelme nem
cáfolta meg az euklideszi geometria által már megvalósított igazságot.

NELSON BOHR:

Nagy Igazság az, aminek az ellenkezõje ugyancsak egy Nagy

Igazság.
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ALEXANDRE MERCEREAU:

A modern mûvészek hevesen vágyakoznak a teljes
igazság elérésére, mint ami a felszínen látható valóság ellentéte. De amint
a Bolyai, Lobacsevszkij, Riemann, Beltrami és Tilly által posztulált axiómák nem semmisítették meg Eukleidész posztulátumát, hanem csupán
csak az igazi státusának megfelel hely elfoglalására utalták, amelyik csupán egyike a sokak közül, épp úgy a modern festõ – õ sem lép fel azzal az
igénnyel, hogy valamit is megtagadjon abból, ami õelõtte már elnyerte beteljesülését. Az új axiómák összetársulnak a régiekkel…
EUGENIO BELTRAMI:
LEIBNIZ:

És ha a nem-euklideszi geometria inkoherens…

…helyesebben mondva inkonzisztens…

EUGENIO BELTRAMI:

…akkor az euklideszi geometria is az. És ha az euklideszi geometria konzisztens, akkor a nem-euklideszi geometria is az. Mint
Trisztán és Izolda, a két rendszer csak együtt élheti életét, csak együtt halhatja halálát.
FELIX HAUSDORFF:

Szerelem! Micsoda compatibilitas incompatibilium!48

BRUNO BAUCH:

Készséggel elfogadom a két rendszer relatív konzisztenciáját és immanens koherenciáját, igen, de ez még egyáltalában nem zárja ki,
egy antinomikus ellentét jelenlétét a kettõ között. Ugyanis a kettõ közül
az egyik azt állítja, hogy a háromszög szögeinek összege egyenlõ, a másik
pedig azt, hogy ez az összeg nem egyenlõ két derékszöggel, így hát ezek
csupán egy alternatíva két terminusát képviselik. És egy ilyen diszjunkció
akkor és csakis akkor lehetséges, ha, külön-külön véve, mindkét terminus
mentes minden ellenmondástól. De ha a nem-euklideszi állítás helyes, akkor ugyebár az euklideszi állításnak kell szükségképpen hamisnak lennie?
Röviden, ha elképzelünk n számú olyan geometriát, amelyek mindegyike
koherens, ezek közül egy és csakis egy lehet igaz, de még mindig visszamarad nem kevesebb, mint egy n–1 számú geometria, és ezek mindegyikének
mind szükségszerûen hamisnak kell lennie.
PLATÓN:

Lelkünk számtalan ilyen ellentmondással van tele.

CARL FRIEDRICH GAUSS: A matematika birodalma egy monarchia. Egyedüli
ura az igazság. De figyelem! Ez az állam alkotmányos. Szigorú törvényeknek engedelmeskedik, amely biztosítja összes állampolgárainak szabadságát: A két geometria mindegyikének egyenlõ joga van a létezésre és az
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igazságra, anélkül, függetlenül attól hogy euklideszi vagy nem-euklideszi
hitvallásúak-e.
GEORGE BERKELEY:

A logikai nem részesíti a matematikát semmiféle privilégiumban. Ezt a matematikusok nem érdemlik meg, és ami engem illet, én
semmi csodálatot nem táplálok irántuk. A matematikusoknak szabadságukban áll, hogy tetszésük szerint bármilyen hipotézist feltegyenek, hogy
ezt tagadják és hogy tagadása által megsemmisítsék. De ebben az esetben
szigorúan tilos számukra megõrizni elsõ, tagadott hipotézisük következményeit. A matematikusok számára éppúgy kötelezõ annak az univerzális
logikai igazságszolgáltatásnak a törvényeit tiszteletben tartani, mint ami
mindenki számára egyforma érvénnyel bír. Egy hipotézis helyettesítése
annak ellentétével a fallacia suppositionis néven ismert szofizma, és ez az,
ami teljes egészében elrothasztja ravasz és érthetetlen geometriájukat.
FELIX HAUSDORFF:

Vágyam az, hogy elérjem az Igazságosság egy állapotát –
nem annak az igazságosságnak, amelyik így vagy úgy követeli saját jussát,
hanem a legfõbb bíró igazságosságát, aki oly módon szemléli és fogadja el a
dolgokat, amilyennek azok az õ tekintete elõtt mutatkoznak, egy olyan bíróét tehát, aki képes határt szabni a korlátolt egyén, szenvedélyes arroganciájának – következésképpen elfogadja az ellentmondások békés együttélését. És
szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy ez igen kedvére volt a Paul Mongré49
név alatt igen kevéssé ismert költõ, drámaíró és filozófus számára is.
LEIBNIZ:

Uram, semmi olyat nem tudott mondani, ami jobban kedvem szerint való lett volna. Semmi haszna az axiómákon kérõdzködni.

PAUL VALÉRY:

Elgondolván az egyiket, elgondolván a másikat, két olyan tér
jön így létre, amelyek között semmiféle kommunikáció nem lehetséges;
mindegyik mesterséges igazságokkal és alapvetõen ember gyártotta tárgyakkal tölti ki megismerésünket.

MAURICE MÆTERLINCK: Ez a geometria olyan terekben játszódik le, amelyek még ismeretlenek számunkra, amelyek kívül fekszenek a mi terünkön, s valószínûleg az idõ egy olyan szakaszában fekszenek, amelynek
még nincs ábrázata.
THE THINKER:

There may be a vast terra incognita lying back of the triangulated regions of consciousness.50
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MAURICE MÆTERLINCK:

Ez valami olyanfajta geometria, amelyet egy kiszámíthatatlan mélységû tükör a visszájára fordított.

A. D. ALEKSZANDROV AKADÉMIKUS: A matematika a valóság tükre. Ennek tehát a valóságot és csak a valóságot kell visszatükröznie. Minden fogalom,
minden matematikai állítás csak azzal a feltétellel bír értelemmel, ha egy
olyan dolgot tükröz vissza, amely valóságos létezéssel bír.
SZÓKRATÉSZ:

A szem egy tükör, kedves barátom, és te a saját arcodat egy
bábu képében látod viszont annak a pupillájában, akivel szembenézel.
A szem egy másik szemben szemléli önmagát, tekintetét arra szegezve,
ami a legbecsesebb benne, a pupillájára, koréjára, s ott saját koreografikus
képét látja viszont.51
JACOB BÖHME:

A szellem minden formát tükrön keresztül szemlél, bár nincs
semmi, amit a szeme láthatna, hiszen semmi nem áll elõtte. Mégis a tükör
magában rejti a természet minden formáját. Nincsen látás szellem nélkül,
nincsen szellem látás nélkül.

SZÓKRATÉSZ:

Tehát ha a szem önmagát akarja látni, egy másik szemben kell
szemlélnie önmagát, pontosan szólva, a pupillában, amelyik szem legfõbb
virtusának, a látásnak a székhelye.

PAUL VALÉRY:

A tükör arra kényszerít, hogy kibújjunk bõrünkbõl, hogy kibújjunk ábrázatunkból. Semmi sem áll ellen saját másikának.

SZÓKRATÉSZ:

De ha ez így van, kedves barátom, ha a lélek megismeri önmagát, vajon nem egy másik lélek felé kell-e tekintenie, és különösképpen e
lélek azon helye felé, amely legfõbb erényének – a bölcsességnek – a székhelye? És tartalmaz-e a lélek valami istenibbet, mint a megismerés és a
gondolkodás aktusát?

ALKIBIADÉSZ:

Semmit, Szókratész. Önmaga megismerése az, amelyik elõkészíti a lelket ahhoz, hogy felemelkedjék az istenihez.
SZÓKRATÉSZ:

De valamint a tükör világosabb, tisztább és ragyogóbb fényû,
mint a szem által tükrözött kép, ugyanúgy Isten is tisztább, ragyogóbb fényû valóság mindannál, mint ami a legjobb lélekben található.

PETRUS DE DACIA:

Kezdetben a tükröket mind a Szentlélek itatta át. Jobbjuk
bal. Nappaluk a hold éjszakája. Igazságuk kétértelmû, válaszuk kibetûzhe-
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tetlen és ékesszóló, mint a Szibilláké, jelenlétük hiány, életük halál, lelkük
nem emberi.
FÉNELON:

Ki teheti tükörbe az olyan kimérikus tárgy képét, mint amilyen
egy egyenlõ oldalú és derékszögû háromszög, egy olyan tárgyét, mely soha nem állott e tükör üvege elõtt? Ez egy olyan szörny lenne, amelyik azzal dicsõítené önmagát, hogy nem a természet szabályai szerint öltött
alakot.
LEIBNIZ:

Bevallom, hogy ha megtörténhetne, vagy ha valakivel megesett
volna az, amit egy bizonyos író, régmúlt idõk egy szerzetese, Hans Kalb,
azaz János, a borjú tett, aki egy általa írt könyvben önmagát borjúfejjel
festette le, amint épp ír, és ami egyesekben, nevetséges módon, azt a hitet
keltette, hogy ennek az írónak valóban borjúfeje volt, mondom tehát,
hogy ha ez megesne, akkor mostantól fogva jobban tartózkodnánk attól,
hogy megszabaduljunk a szörnyektõl. Mivel a látszat arra vall, hogy az értelem végül is gyõzedelmeskedni fog a teológusok között, és hogy azok a
különbözõségek, amelyeket az anatómia szolgáltathatna számunkra, éppoly kevéssé volnának károsak az emberlét számára, mint a belsõ szerveknek az a visszájára fordítása, amelyet általam jól ismert személyek láttak
Párizs anatómiai intézetében és amely nagy visszhangot keltett: Ahol a természet / Kevéssé bölcs és kétségtelenül túlzó / Bal oldalra helyezi a májat / És
ugyanígy vice versa / A szívet a jobb oldalra teszi – ha jól emlékszem arra a
versikére, amit néhai idõsebb Alliot úr, a hírneves orvos mutatott nekem
errõl a csodáról.
LEWIS CARROLL:

Ugye hogy milyen „sweet Science” a fiziológia? Soha nem
hallott még a visszájára fordított agyak Elméletérõl?
POLÜPHÉMOSZ:

Gondolkodom, tehát vagyok. Nagyhírû vagyok. Mindaz,
amit mondok, igaz. Egyetlen szemem kék és ez háromszögletû fejem jobb
oldalán ékeskedik. Háromszögletû fejem szögeinek összege két derékszög.
Szívem piros, és atomokból és molekulákból álló testem bal oldalán helyezkedik el. Spekulálok: a speculum tükrében, ami én vagyok, egy visszájára fordított agyú Polüphémoszt látok. Egy szörnyet. A valós világban
semmi ilyesmi nem bírhat semmi léttel. Amit mond, az mind hamis.
ANTI-POLÜPHÉMOSZ:

Gondolkodom, tehát vagyok. Amit mondok, az mind
igaz. Egyetlen szemem piros. Fejem háromszögletû, szögeinek összege
nem egyenlõ két derékszöggel. Egyetlen szemem háromszögletû fejem bal
oldalán ékeskedik.
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IMMANUEL KANT: Tehát a geométerek között küklopszok is vannak! Az a
szemük hiányzik, amellyel az emberi ész ráébred saját maga tudatára.
ANTI-POLÜPHÉMOSZ: Szívem kék, enantiomorf és antiatomok molekulájából
álló testem jobb oldalán található. Spekulálok: a speculum én vagyok, és
tükrében ott látom Polüphémoszt, visszájukra fordított belsõ részeivel.
Egy szörnyeteg. Egy nem létezõ. Amit mond, az mind hamis.
HOMÉROSZ:

Amit mondok, mind igaz. Én vagyok Polüphémosz, a Nagy hírû. Én vagyok Anti-Polüphémosz, a Rossz hírû.

PHAIDON: Milyen különös, sõt csodálatos az ellentétek természetes viszonya! Ha Aiszoposz gondolt volna erre, minden bizonnyal egy fabulát fabrikált volna belõle: miután az az istenség véget akart vetni örökös
háborúságaiknak, anélkül hogy ez sikerült volna neki, egyetlen darabbá
egyesítette õket, és erre ráhelyezte mindkettõ egymáshoz forrasztott fejét.
Ezért van az, hogy mihelyst az egyik megjelenik a színen, azonnal feltûnik
a másik is a háta mögött.
JACOB BÖHME:

Szabadságában az Egyetlen kettéosztja önmagát. De megõrzi egységét, és kivetíti a tükrében rejlõ képeket.
PAUL VALÉRY:

Megosztom magam, hogy teremtsek.

DE CROUSAZ: egy végtelen intelligencia, mint amilyen a szükségszerû &
végtelen lét intelligenciája, végtelen sok síkot teremthetett, amely mind
méltó arra, hogy hatalma megvalósítsa õket. De két egymással egyenrangú & ellentétes evidencia esetében a szellem képtelenné válna arra, hogy
meggyõzõdjék azok igazságáról.
LEIBNIZ:

Amikor két egymással összeférhetetlen dolog egyformán jó, és
egyik sem elõnyösebb a másiknál, akkor Isten mindkettõt létrehozza.

VOLTAIRE:

Amikor két dolog a szabályok szerint egymással összeférhetetlen, és egyformán rossz, akkor Isten mindkettõt létrehozza.
EDGAR ALLAN POE:

Szimmetria! Íme a világegyetem költõi lényege. Szimmetria
– az egyetlen és az egyedül lényeges szimmetria az egymásnak ellentmondó axiomatikus princípiumok szimmetriája. Ez a szimmetria határozza
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meg és ez vezérli a mértani formák szimmetriáját, amelyeket magukra öltenek az univerzumok. Szimmetria és konzisztencia fölcserélhetõ egymással,
költészet és az igazság ugyanaz. A maga legfelsõbb szimmetriájában a geometriai világok rendszere minden költemények legfennköltebbje.
PIERRE BAYLE:

A lehetséges világok között, melyeket Isten már azelõtt ismert, hogy a teremtésre parancsot adott volna, egy szukcesszív idõt kell
közbeiktatni, amelynek nincs se kezdete, se vége, & amelynek részei
ugyanolyan különállók, mint amilyen különállóak lehetséges kiterjedésük,
amit Isten a teremtés aktusa elõtt ugyancsak ismert, mint háromdimenziós végtelent. Ebben az ideális idõben, Isten, egy neki tetszõ pillanatot választott ebben az ideális idõtartamban, hogy az elsõ világ létrejöjjön &
hozzácsatolta azt a tettet, amely által dekretálta a világ teremtését.
DE CROUSAZ:

Bayle úr nem habozott, hogy egy ilyen durva hibát kövessen.
De egyáltalán nem okoskodott helyesen. Minthogy semmit nem ért a matematikához, gyermeteg módon olyan hibát követett el, amilyet csak a tudatlanok szoktak. Kérdem, honnan veszi Bayle úr a bátorságot ahhoz,
hogy egy olyan küzdelemre vállalkozzék, amelyrõl elismeri, hogy sikerre
ebben csak az számíthat, aki nemcsak, hogy jó filozófus, de ráadásul nagy
tudású matematikus is. Az ilyen tervek egyikének a gondolata, egy világ,
nem következett ebben a végtelen intelligenciában rögtön egy másikra; hanem végtelen szabadságában ez az intelligencia szabadon határozta el magát arra, hogy kiválasszon egyet a világok közül, és hogy ezt valósítsa meg,
& és ez éppen az a világ, amelynek mi is részei vagyunk. De bármilyen világot választott volt légyen, megtartotta az összes lehetséges tervek ideáit, & ugyanazzal a szabadsággal határozhatta volna el magát bármelyik
mellett. Csupán a rendkívül korlátozott emberi elme az, amely arra kényszerül, hogy egymás után vegye sorra azokat az ideákat, amelyek a legmagasabb intelligenciában mind egy idõben vannak jelen.

PAUL MONGRÉ: Ugyanabból a kozmikus anyagból két különbözõ és egymással ellentétes világ is igen jól fabrikálható. Meglehet, hogy kívülrõl
nézve talán ezek tökéletesen azonosnak is tûnnek. Mindazonáltal az
egyikben élõk számára teljességgel lehetetlen, hogy világuk határain túl
kommunikáljanak a másik világban élõkkel.
FRANÇOIS HEMSTERHUIS:

És minthogy ezek a rendszerek homlokegyenest ellentétesek voltak egymással, lehetetlen volt, hogy az egyik ideája behatoljon a másik fejébe.
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LEIBNIZ:

Possunt autem intelligi Mentes alterius naturae quam nostra et commercium habentes cum hac nostra.52

PLÓTINOSZ:

Tegyük fel, hogy van egy másfajta lélek, aki a világtól elkülönülve, a világegyetemen kívül tevékenykedik: milyen módon elegyedhetne
ez beszélgetésbe egy másik világegyetem élõlényeivel? Hisz számára nem
létezik más világegyetem!

IMMANUEL KANT:

Hogyan volna lehetséges következtetés útján eljutni számunkra a világunkban lévõ, adott és ismert dolgoktól olyan más dolgokhoz, melyek világegyetemünkön túl fekszenek, amelyeknek más a
természete és más törvényeknek vannak alávetve?
HERMANN VON HELMHOLTZ:

Ha valaha is egy pillantást vethetnének az õ világukon kívülre a mi világunk belsejébe, anélkül hogy a határokat átlépnék, mindent, amit õk észlelnek, azt szükségképpen úgy fognák fel, mint
egy konvex tükör által vetített képeket, és úgy beszélnének a mi geometriánkról, mint ahogyan mi beszélünk az övékérõl. És ha a két világ lakóinak alkalma nyílna arra, hogy társalogjanak egymással, egyikük sem tudná
meggyõzni a másikat arról, hogy az igazságot õ birtokolja, és hogy a másik az, aki torzított képet alkot magának a valóságról.
PAUL VALÉRY:

Két kíváncsiság keresztezi egymást két világegyetem között.

PLÓTINOSZ:

Micsoda abszurditás! Tegyük fel, hogy van egy, a mienktõl teljesen különbözõ lélek, aki a világtól teljesen különálló térségben él. Azok
a dolgok, melyeket a mieinkhez hasonlóan teremtett, semmik a mi világunk lelke számára. Olyan dologról beszélünk, ami lélek és nincs lelke,
egyszerre mondjuk ugyanazokról a dolgokról azt, hogy azonos fajtájúak és
eltérõ fajtájúak, hogy hasonlóak és különbözõek: csupa ellentmondásos
feltevések. Feltevésünk elfogadja, hogy e világegyetemen túli térségben
van egy lélek. Következésképpen feltételezi, hogy világegyetemünk mindenség és egyben nem mindenség, hogy befejezett és befejezetlen, hogy a
semmi az nem semmi.

JULIUS SCHULTZ:

Talán méheink és hangyáink már a nem-euklideszi tér különös gondolkodásának törvényei szerint dolgoznak – ki tudhatja? De az
ördögbe is! Megváltozott a tér, a mi terünk? Egy fenét! Csak Helmholtz úr
boszorkánykonyhájában viselkednek az egyenesek másképpen, mint
ahogy mi ahhoz szokva vagyunk.
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BERNARD GROETHUYSEN: Mi csupán a világok egyikében élünk, a miénkben.
Akik itt vannak, azok könnyen mozognak, mivel bárhová mennek, akár a
holdra, akár a földre, mindenütt elboldogulnak a geometriával. De amikor
egy másik világ partján akarunk horgonyt vetni, minden összekavarodik,
és lélegzetünk nehézzé válik. Semmi meglepõ ebben, hiszen, amint tanultuk, mi nem vagyunk képesek másként látni és gondolkodni, mint a magunk módjára. Bölcsebb dolog is ezért otthon maradni, magunknál,
számolni és mérni az ismeretlent, anélkül hogy átlépnénk annak a világnak a határait, amely eléggé tágas ahhoz, hogy mindig találjunk benne valami tennivalót. De vannak kalandorok, akik magukra vállalták a
kockázatot, hogy kilépjenek világunkból, és akik olyan világokban kötöttek ki, melyek nem voltak felkészülve arra, hogy befogadják õket. A legtöbbjük eltûnt és olyan intézetekben kerestek menedéket, amelyeket e
föld lakói azok számára tartanak fenn, akik expatriáltak. Mégis, akadt közöttük olyan is, igaz, nagyon ritkán, aki az út tartama alatt tökéletesen
megõrizte szelleme éberségét. Alvás közben is éber maradt; álmában is
nyitva tartotta a szemét. Ilyen volt Kafka, aki egész életét tõlünk távol töltötte, és egy olyan világról beszélt, ami számunkra már csak azért is abszurdnak tûnik, mivel mi nem volnánk képesek ott a magunk megszokott
módjára látni és gondolkodni. De mi volt az, amit õ meglátott ottan?
A végtelen? Isten? Szörnyetegek? Ebben a világban a távolságokat nem
mérhetjük a mi módszerünkkel. Ez nem azért van így, mert mi nem rendelkeznénk ehhez a megfelelõ elmével, hanem azért, mert itt minden elmélkedés valahogyan a visszájára fordul. Ebben a világban – ez Kafka
világa – az egyenes már meg van húzva, és mennél messzebbre követed
a mentét, annál jobban megrövidül. Minden more geometrico történik itt, és
minden, ami van, annak létét egy végtelenül komplex geometria határozza meg. Itt egy olyan geometriai rend uralkodik, ami alól magát semmi ki
nem vonhatja. Nem vagy többé szabad, hogy úgy gondolkodj, ahogy azt te
akarod, nem vagy szabad, hogy oda menj, ahová akarsz. Az érvelés magával sodor, mint ahogy az út irányít. Ha egyszer megindultál rajta, többé
nincs megállás. Itt vannak a tekintetbe veendõk, itt vannak a replikák,
a duplikák és a kontrareplikák. Itt van az Igen és itt van a Nem. Egy terjedelmesen elágazó mechanizmus ez, amelybe bele vagy fogva. Állandóan
érvelned kell, ameddig a szemed ellát, megállás nélkül kell haladnod elõre,
hogy kövesd a számodra meghúzott egyenest. A szellem számára itt a gondolkodás, mint ahogyan a testek és az alakzatok számára itt a geometria.
A gondolkozás teszi a gondolkodót, és a gondolkodó, az te vagy. Tehát
gondolatról gondolatra haladsz, és gondolataidban rátalálsz a geometria és
a logika világára: mindkettõ fogva tart. Tudnod kell érteni, anélkül hogy
látnál.
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NOVALIS:

Tiszta matematika: a gondolkodás benne mint világegyetem
szemléli önmagát.

ALBERT GLEIZES:

A látható világ csak a gondolkodás mûvelete következtével
válik valóságos világgá. Ezután a festõ semmilyen más törvénynek nem engedelmeskedik, csupán annak, amelyik a színes formák alakjain uralkodnak.
Rajtunk kívül nem létezik semmiféle valóság. A festmény önmagában hordja létének alapját. Lényege szerint független, szükségszerûen teljes, a festménynek nem szabad azonnal kielégítenie a szellemet, ellenkezõleg, lépésrõl
lépésre fiktív mélységek felé kell húznia, ahol a rendteremtõ fény világít.

FELIX HAUSDORFF: Empirikus világunk képe mellett létezik egy másik, az elsõn túlmenõ, de épp úgy elfogadható. Meglehet, hogy egyszerre veszünk
részt mindkettõ eseményeiben, anélkül azonban – mivel mi csak az egyik
polgárai vagyunk –, hogy a legcsekélyebb fogalmunk lenne a másikról. Tudatunk participál az univerzumok sokaságában, és mindegyik univerzumnak megvan a saját ideje, a saját topológiája és geometriája, a saját
intelligenciája. Világ és antivilág – mindketten együtt, mindkettõ egymás
mellett áll fenn, anélkül hogy bármelyikük zavarná vagy befolyásolná a
másikat.
RAYMOND QUENEAU: Minden napnak megvan az éjszakája, minden fának
megvan az árnyéka, / Mindannak ami létezik, megvan a maga nem-létezõje.
PAUL ÉLUARD:

Szabadság, a te Nevedet, a te Nem-edet írom.53

JACOB BÖHME: Hiszen tagadás nélkül semmi meg nem nyilatkozik. Az ellentmondás a szabadság kinyilatkoztatása.
GOTTLOB FREGE:

Legyen a te beszéded: igen-igen, nem-nem. Nem szolgálhatsz
egyszerre két urat: vagy igaznak fogadod el, hogy a háromszög szögeinek
összege két derékszöggel egyenlõ, és ekkor, mint hamisat, el kell vetned az
ezzel ellentétes kijelentést, vagy pedig azt fogadod el igaznak, hogy a háromszög szögeinek összege nem egyenlõ két derékszöggel, de akkor az
egyenlõség állítása lesz szükségképpen hamis.
DR. MISES:

Az evangélium azt tanítja, hogy senki nem szolgálhat egyszerre
két urat. Csakhogy ez azt jelenti, hogy lelkében ez a személy egyszerre két
urat is szolgál.
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DAVID HILBERT:

Még ha az angyalok nyelvén szólna is hozzánk, soha senki
nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy határozottan állítsuk bármely kijelentés negációját, és hogy a fennálló világhoz hozzávegyük a negáció által definiált ideális tárgyakat.

GOTTLOB FREGE:

Ott, ahol megelégszünk olyan reprezentációkkal, mint amilyeneket a bûvészkedés mûvészete produkál, ott illendõ a dolgokat nem túlságosan komolyan venni. De a tudomány birodalmában, egyedül az
igazságra való törekvés az, amelyiknek uralmat, szigorú uralmat kell gyakorolnia. Na hát akkor: be vagy ki, ez itt a kérdés! Mert az egyiknek ki kell
röpülnie, de melyiknek? Az euklideszi vagy a nem-euklideszi geometriának? A kettõ közül melyiket kell kitörölni a tudomány világából? Dönteni
kell tehát, hogy melyiket számûzzük, mint múmiát oda, ahová az asztrológia és az alkímia is tartozik. De vajon merészkedhetünk-e arra, hogy mint
egy asztrológiát, elvessük az euklideszi geometriát, amely több mint egy
évezred lefolyása alatt egy soha senki által kétségbe nem vont tekintélyre
tett szert? De ha nem, akkor kénytelenek vagyunk a nem-euklideszi geometriát az áltudományok sorába számûzni, és csak azt a jelentéktelen figyelmet szentelni neki, mint ami bármely történelmi kuriózumot megillet.

LEIBNIZ: …de íme, ez mégis megjelenik és létezik, minden elõkészítés nélkül, anélkül, hogy valami is így rendelte volna, anélkül hogy egy angyal
vagy maga Isten is képes lenne átlátni vagy láthatóvá tenni, hogy miként
van léte. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a semmibõl, hanem egyenesen
azt, hogy önmagából jött át a létbe.
GERONAI AZRIEL:

Õ, önnönmagát a semmibõl teremté, a semmibõl, ami õ

maga vala.
PAUL VALÉRY:

A gondolkodás önmagát termékenyíti meg, önmagát hordoz-

za.
JACOB BÖHME:

...a lét vágya feltölti lényegével a semmi sötét szakadékát.

NICOLAS CUSANUS:

Creare tuum est esse tuum.54

INGEBORG BACHMANN:

Gondolkodj! Légy! Lépj ki önmagadból, mondd ki

magad!
PAUL VALÉRY:
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PLATÓN: A Pillanat! I? +=!3M;/E, a pillanat, az idõn kívüli! Természete
különös, sõt abszurd: ez az a hely, ahol hirtelenül végbemegy az átcsapása
a nem létezõnek a létbe.
ALEXANDRIAI BAZILIDÉSZ:

És a nem létezõ Isten a nem létbõl egy létezés nél-

küli világot teremtett.
GEORGE BERKELEY:

The Gnostics, Basilidians, and other ancient heretics…55

SZENT HIPPOLIT, A MÁRTÍR:

Bazilidész és hûséges tanítványa, Izidor, azt állítják, hogy Szent Máté mondotta volna a sermones absconditos56 mûvében,
hogy ezeket maga a Megváltó tanította. De ahogyan a Refutatio omnium
hæresium56 címû mûvemben kifejtettem, egy ilyen állítás meghalad minden
szofisztikát, és nemcsak Szent Máténak, hanem magának a Megváltónak
is nyílt megrágalmazása.

JOHANNES SCOTUS ERIGENA: Negatio: Eo vocabulo deum vocari necesse est, qui
solus negatione omnium quae sunt, proprie innuitur.58
PLATÓN:

Az ellentét! Szükségképpen, ahol ellentét létezik, ez önmagából
jön létre, és nem valami másból, hanem csak saját ellentétébõl.

FRANZ ROSENZWEIG:
PICASSO:

A nemlét megelõzi a létet.

A „nem” az „igen” elõtt jön.

FRANZ ROSENZWEIG:

De ez egy olyan lépés, mely egy specifikus nem létezõbõl annak saját létébe vezet; ez egy átmenet, amely a semmibõl ered, az õ
„saját” nemlétébõl, ahol a dolog maga a nem létezés állapotában van jelen,
és ez utóbbi éppen az a vezérlõ princípium, amely egy és egyetlen tudomány kibontakozását határozza meg: ez a matematika. És pontosan ez az
értelme annak, hogy miért a matematika és egyedül a matematika az, amelyik megmutatja nekünk az utat ahhoz, hogy felismerjük a létezõ forrását
a semmiben.

PAUL VALÉRY:

…a semmi teljessége, az ûr tökéletessége…

CHARLES DE BOVELLES:

Ezek a világok mind a semmibõl lettek teremtve, és
mindannyiukat a létnek ugyanaz az ûrje tartalmazza; ez maga a semmi,
oly módon, hogy ez a hely soha nem telíthetõ meg.
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GUILLAUME APOLLINAIRE:

Croniamantal, minden idõk legnagyobb költõje,
aki gyakran látta szemtõl szemben Istent, és akinek emberi szemei megpillantották Isten glóriáját, meghalt. Tristouse Ballerinette nem sokáig
búsult utána. Gyászruhát öltött Croniamantal emlékére, és felment a
Montmartre dombjára, Bénin madarához, aki elõször udvarolni kezdett
neki, majd miután megkapta azt, amit akart, Croniamantalról kezdtek
beszélgetni. – Szobrot állítok neki, mondotta Bénin madara. Merthogy
én nemcsak festõ, hanem szobrász is vagyok. – Szobrot, de mibõl? – kérdezte Tristouse. Márványból? Bronzból? – Nem, ez mind túl öreg, válaszolta Bénin madara, én egy szobrot faragok neki a semmibõl, amely
mélységes, mint a költészet és mint a dicsõség. – Bravó! Bravó! kiáltotta kezeit összecsapdosva Tristouse, egy szobrot a semmibõl, az ûrbõl,
hát ez aztán igazán csodálatos. És mikor faragja ki? – Holnap, ha úgy
akarja.

KARAMAZOV IVÁN:

Hát jól van, én fenntartás nélkül elfogadom Istent, csak
azt a világot vetem el, amit õ teremtett. Ha Isten létezik, és ha igazán õ alkotta a világot, akkor az emberi észt egyedül annak a képességével ruházta fel, hogy a háromszöget olyannak fogja fel, mint amelyben a szögek
összege egyenlõ két derékszöggel. De íme, vannak olyan matematikusok
és filozófusok – és pedig a legkiválóbbjaik között – akik megengedik, hogy
a háromszög szögeinek összege ne legyen egyenlõ két derékszöggel. De ha
én képtelen vagyok arra, hogy felfogjak egy ilyen háromszöget, akkor hogyan, drága Aljosám, hogyan lehetnék én képes arra, hogy megértsem Istent? Hiszen én csak egy szerény euklideszi értelemmel rendelkezem! És
ha a háromszög szögeinek összege nem egyenlõ két derékszöggel, és még
ha lehetõségem is lenne arra, hogy ezt a saját szememmel lássam, én ezt
akkor is elutasítanám.
PASCAL:

Minden princípiumuk igaz. De az ellentétes princípiumok is igazak. Van tehát egy nagy számú geometriai, hitbeli és erkölcsi igazság, amelyek visszataszítóknak tûnnek, és amelyek mind csodálatos rendben állnak
fenn, együttesen.

HAŸMERIC, A GNOSZTIKUS: Az az állítás, amelyik kimondja, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlõ, igaz. Tehát Isten létezik
és végtelenül jó. Az ellentétes állítás, amelyik azt mondja, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszögnél kisebb, szintén igaz. Tehát Isten
létezik és végtelenül gonosz. Az ebbõl eredõ két geometria ellentmond
egymásnak, ezek mindegyike azonban koherens. Egyszerre és együtt bír390
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nak léttel és mindketten egyszerre valóságosak és igazak. Tehát létezik a
Sátán és hatalma végtelen.
SGANARELLE:

Nagy ég! Ez tehát a geometriája a Szentháromságnak, tökéletes háromszöge az istenségnek, a veszélyes logikai kanyar abszolút háromszöge! A gázsimat, a gázsimat!
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3

utószó

A

jelen könyvben tartalmazott szöveg megkomponálásának gondolata 1975-ben
ötlött fel bennem annak az egy-két hónapos elõadás-sorozatnak a végén, amit Párizsban az École Normale Supérieure Maurice Loi, Jean Dieudonné és René Thom
igazgatása alatt mûködõ Séminaire de Philosphie et de Mathématiques keretein belül tartottam. Az elõadások témája a nem-euklideszi geometria recepcióját követõ,
1870 és 1944 között egész Európát és Amerikát átölelõ hatalmas kontroverzia volt.
Materialisták és idealisták, republikánusok és klerikálisok, haladók és reakciósok,
forradalmárok és ellenforradalmárok, racionalisták és misztikusok – egy-két
neokantiánus szerzõtõl eltekintve –, a világ filozófusai egyesültek, hogy lerombolják a geometria új világát, és újfent hûséget esküdjenek Eukleidész egyeduralmának. Mindkét kontinens filozófiai folyóiratait megtöltötték a nem-euklideszi
geometriára vonatkozó vitacikkek. A vita behatolt a matematikai szakfolyóiratokba, sõt a napisajtóba is, és ez volt különben az egyetlen olyan disputa, amelyik a
matematika elefántcsonttornyából leszállott az utcára és a nyilvános közterekre is.
Közvetlenül Darwin evolúciós elmélete után a nem-euklideszi geometria körüli vita volt a kor legjelentõsebb tudományos kontroverziája. De ez csak utolsó felvonása volt az akkor már több mint két évezredet betöltõ, soha el nem csituló vitának,
amelynek középpontjában egy másik világteremtés, a miénktõl eltérõ más világrendszerek – implicite, de explicite is – nem-euklideszi világok alkotásának lehetõsége, illetve lehetetlensége állott. Valóban ez a kérdés már magára vonta Platón és
Arisztotelész figyelmét is, élénken foglalkoztatta Aquinói Szent Tamást, és késõbben egy olyan gondolkodó, mint Kant dolgozta ki a legnépszerûbb és egyben legefficiensebb spekulatív érveket a nem-euklideszi geometria ellen.
A kontroverzia utolsó felvonása, amely elõadásaim tulajdonképpeni tárgyát képezte, a matematikában szokatlan dramatizmusával és a vita szokatlanul heves
szenvedélyességével tûnt ki.
Kezdetben a termet teljesen megtöltötte egy harminc-negyven személybõl álló
hallgatóság, de idõvel a közönség gyorsan gyérülni kezdett, és az utolsó elõadáson
a hallgatók száma alig haladta meg a tizenkettõt. Arcukon a nem titkolt kimerültség kifejezésével, kissé álmatagon, félig leeresztett szemhéjjal révültek reám, és
amikor a végén, a szokásos záróformulával megköszöntem elõadásaim iránt megnyilvánított figyelmüket, szavaimat rövid és éppoly udvarias, mint sápadt taps fo-
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gadta. A sikertelenség és az elhagyatottság érzése fogott el. Kétségbeesésemben
erõt vettem magamon, és egy utolsó, könyörgõ szót intéztem a közönséghez, aki
már az ajtó felé vette útját: arra kértem, szíveskedjen még egy pillanatnyi türelmet
szentelni nekem, és megengedni, hogy – hors concours – felolvassam annak a néhány
oldalnak a szövegét, amit éppen a kezemben tartottam.
Visszaültek, és én – minden kommentár, minden elõre megszabott sorrend és
rendszer nélkül – elkezdtem felolvasni egyiket a másik után, egy vagy két rövid
mondatot, amelyeket Voltaire, Montaigne és Bolyai János, Georg Cantor, Szent Tamás, Paul Valéry és Gauss, Csernyisevszkij, Thomas Mann és Dr. Eugen Dühring,
Dosztojevszkij és talán még egy-két más szerzõ mûveibõl vágtam ki, akiknek a nevére már nem emlékszem.
A hallgatóság szeme hirtelen tágra nyílt, éreztem, mint szegzi reám fellobbantott tekintetét, és amikor a néhány perces felolvasásom véget ért, hangos tapsvihar
közepette, robbanásszerû kacagás tört ki a résztvevõkbõl. Akkor azt mondtam magamnak: „Miért is ne?” – miért is ne volna érdemes megkísérelni ezt az egész izgalmas disputát teljes egészében ebben a stílusban elõadni?
Mert azonnal nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez a lelkes fogadtatás nem
magyarázható mással, mint azzal a rejtett politikai tartalommal, amelyet a nemeuklideszi eszme történelmi kibontakozása hordoz magában, és amelyik csak az
eleven idézetek fragmentumainak tolmácsolásában nyilvánult meg explicit módon. Mert az a politikai eszme, amelyik a nem-euklideszi gondolatot inspirálta és
történelmi pályáján tovább hordozta teljes kibontakozása felé, az emberi szabadság öntudatra ébredésének szellemi folyamata volt. De az is nyilvánvalóvá vált
elõttem, hogy ennek a szenvedélyes és tisztán politikai dimenziónak a megszólaltatása, amelyik a nem-euklideszi gondolatot hordozta magában, nem juthat fontosságának megfelelõ kifejezésre a történelemírás klasszikus stílusának
diskurzusában, és hogy csak a szokásostól radikálisan eltérõ szövegstratégia lehet
képes arra, hogy érzékelhetõvé és láthatóvá tegye a nem-euklideszi fejlõdés mögött
meghúzódó politikai dimenziót.
Annak a néhány papírlapnak a szövege, amit akkor Párizsban olvastam fel, egy
évre rá, 1976-ban jelent meg nyomtatásban, éspedig magyar nyelven, a Hollandiai
Mikes Kelemen Kör emlékkönyvében, A Szentháromszög negatív teológiája címen, és
itt úgy volt prezentálva, mint egy Szimpliciális szövegkollázs bidimenzionális szótérben. Az irományt régi barátomnak, Benkõ Samunak szerettem volna dedikálni, akivel az ötvenes évek elején együtt dolgozgattunk a Bolyai-hagyaték hatalmas
szénakazlában. De tudomásom volt róla, hogy a román biztonsági szervek – a
Securitate – gyakran érdeklõdött Samu iránt, és el akartam kerülni, hogy egy teljesen fölösleges beszélgetésre invitálják azért, hogy milyen alapon érzi egy hazaáruló szökevény feljogosítva magát arra, hogy neki ajánljon egy nyilvánvalóan
rejtjelezett írást. Ennélfogva, hogy félreértés ne essék, kriptikus szövegemet a következõ egyértelmû deklarációval vezettem be: Benkõ Samunak nem ajánlom. Külön-
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ben Kibédi Varga Áron mondotta késõbb nekem, hogy az írást többen azzal kommentálták elõtte, hogy az elejétõl végig nyilvánvalóan az én kitalálásom.
Tervem megvalósítása azonban olyan munkát igényelt, amelynek kezdetben
még csak sejteni sem voltam képes sem tartamát, sem akadályait, sem sajátos és
olykor igen alattomos nehézségeit.
Ahhoz hogy a nem-euklideszi gondolat eszmei trajektóriáját láthatóvá tegyem,
mindenekelõtt identifikálni kellett azokat a szerzõket, akik ezt a fejlõdést hordozták és artikulálták. Ez nem is volt túlságosan nehéz olyan szerzõk esetében, akik
önálló könyveket vagy akár munkákat dedikáltak a témának, és ezeket saját nevük
alatt publikálták is. De ezek száma igen csekély volt. A szerzõk legnagyobb része
csupán kisebb paragrafusokban, mellékes megjegyzésekben vagy summás lábjegyzetekben reagált a nem-euklideszi eseményre, és mindezek ráadásul még igen homályosak és zavarosak is voltak. De hogyan juthatunk nyomára olyan szerzõknek,
akik nagyrészt még csak nem is matematikusok, hanem filozófusok, teológusok,
mûvészek, költõk, regényírók vagy politikusok, és akik azzal gyanúsíthatók, hogy
összes mûveik szövegáradatában olyan rövid megjegyzéseket vagy célzásokat rejtettek el, amelyek kapcsolatba vannak vagy legalábbis kapcsolatba hozhatók a
nem-euklideszi gondolat kibontakozásával? Honnan található ki, hogy egymástól
olyan különbözõ költõk és írók mûveiben, mint Dante, Christian Morgenstern és
Edgar Allan Poe, avagy mint Velimir Khlebnyikov, Herbert Zbignievszkij vagy Esterházy Péter, olyan mûvészek írásaiban, mint Leonardo da Vinci vagy El Lissitzkij,
olyan írók mûveiben, mint Paul Bourget, Dosztojevszkij, Thomas Mann és Arno
Schmidt felületesen odavetett, avagy éppen igen mélyreható megjegyzések vannak
eltemetve, amelyek burkoltan vagy explicite összefüggésben vannak a nem-euklideszi eszmével? Milyen nyomok vezethettek el az angol neoplatonisták filozófiai
és teológia traktátusaihoz, akik rendkívül vehemens polémiáikban azzal gondolták
megdönteni Descartes koncepcióját Isten abszolút szabadságáról és mindenhatóságáról, hogy ez szükségszerû módon egy nem-euklideszi világ teremtéséhez vezetne? Hogyan lehetett volna megsejteni, hogy a harmincas és negyvenes években
Németország sok jeles fizikusa és matematikusa éppen a nem-euklideszi geometriában fogja felfedezni a romlás virágait, amelyeket a zsidó gondolkodás termelt ki
azért, hogy degeneráló hatásával lerombolja az árja matematikát és fizikát? És milyen úton volna lehetséges eljutni Moszkvába, a Pod Znamenem Markszizma – a
Kommunista Internacionálé elméleti folyóiratának szerkesztõségébe, ahol 1922ben heves vita folyt arról, hogy ez – az Einstein-féle relativitáselmélet alapjainál álló geometria a dialektikus materializmus diadalát jelenti-e, avagy a burzsoá
idealizmus romboló hatását a matematika és a fizika tudományára?
A nem-euklideszi geometria genealógiájának a feltárása nagyon hosszú és kitartó – mondhatnám, hogy valóságos detektívi – munkát követelt, ami több mint két
évtizedet vett igénybe. A szöveg elsõ változata 1980–1981-ben jött létre,
Princetonban, ahol az Institute for Advanced Study, amelynek akkor tagja voltam,
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a lehetõ legkiválóbb kutatási lehetõségeket biztosította számomra, amelyért ezen
az úton is szeretném kifejezni köszönetemet. Õszinte hálával tartozom George
Kennan professzornak, az Institute nyugalmazott tagjának, aki – betekintés céljából – készséggel bocsátotta rendelkezésemre egy készülõ munkájának kéziratát,
amelyet az extravagáns orosz tudós, Élie de Cyon bizarr politikai karrierjének
szentelt.
De könyvem szövege csak a kilencvenes évek végén öltött végleges formát,
több mint tizenkét átdolgozás és restrukturáció után.
Egy ilyen munka véghezvitele lehetetlen lett volna sok más személy efficiens
segítsége nélkül. Hálám kifejezése sajnos már nem érheti el Max Pauert, a
Regensburgi Egyetem (amelynek akkor tanára voltam) könyvtárának igazgatóját.
Egy közös szenvedély – a Könyv erotomániája – kapcsolt össze bennünket, és Max
Pauer a lehetetlent is megtette, hogy kipuhatolja hollétüket, és hogy megszerezze
számomra a legritkább és legegzotikusabb könyveket, akárhol is rejtõzködtek volna ezek, az Amerikai Kongresszus, Bordeaux városa vagy valamilyen jelentéktelen
német kisváros könyvtárában. Nem érheti el hálám kifejezése Hans Freudenthalt
sem, az Utrechti Egyetem volt professzorát, aki a legönzetlenebbül bocsátotta rendelkezésemre a nem-euklideszi disputának általa az évtizedek során összeállított és
számomra nagy jelentõséggel bíró bibliográfiáját.
Kellemes kötelességnek teszek eleget, amikor köszönetemet és hálámat fejezem
ki a következõ személyek iránt, akik mind odaadó módon segítségemre voltak útmutatásaikkal és megjegyzéseikkel munkám véghezvitelében: Várdy Péter
(Enschede), Vittorio Hösle (Hannover), Siegmund Probst (Hannover), Philoppe
Séguin (Nancy), Françoise Willman (Strasbourg), Siegfried Wagner (München),
Ulrike Egger (Frankfurt am Main), Jean-François Roberts (Párizs), David Cassidy
(New York), Sorin Vieru (Bukarest), Frieder Nake (Bremen), Francesco Spagnolo
(Milano), Edmund Pollak (Bonn), Heidrun Trott (Frankfurt am Main), Lángh Júlia
(München) és Alex Leonas (Párizs).

396

PALIMPSZESZT

| SZAVAK EGY HÁROMSZÖG ELÕTT

JEGYZETEK

ELSÕ RÉSZ

1
2
3
4
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Romba dõl a geometria, de nem a gyakorlati, hanem a spekulatív.
hogy nem lehet Istennek a hatalom hiányát tulajdonítani csak azért, mert nem
képes olyan négyzetet teremteni, amelynek oldala egyenlõ volna átfogójával.
a természetben
fogamzik és anyává lesz
Tehát, teszem fel a kérdést:
A szüzesség megõrzésérõl Euthochiushoz
a cédából szüzet csinálni
ezen kívül nem tud olyan olyan háromszöget koncipiálni
Amibõl kitûnik, hogy nem mindent képes.
Semmi kétség nem fér hozzá, hogy Isten helyre tudja állítani a szüzességet,
miután az elveszett.
férfivel való viszony
a hitetlenek hibás nézeteinek ellenében
Tehát még csoda folytán sem lehetséges, hogy a háromszög három szöge ne
legyen egyenlõ két derékszöggel.
bár hirdetheti a száj, de a szív felfogni nem képes.
Az axióma hitet érdemlõ állítás, amelyet tagadni lehetetlen.
Az axióma olyan hitet érdemlõ állítás, amelyet tagadni lehetséges.
csoda által
a lehetetlenbõl minden következik
hogy te kicsike, a te kicsiny eszeddel
magát a mindenséget
véges képességei folytán
Amelyek egyetlen harmadikkal azonosak, azok azonosak egymás között is.
Ez Origenész követõje, és hisz az Ördög megtérülésében.
Ne engedd, hogy a gall szatír / Kicsapongásokra csábítson tégedet.
Álcázva haladok elõre (Descartes jeligéje).
Gondolkodom, tehát vagyok a gonosz géniusz.
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33
34
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39
40
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42
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Kezdõdhet az eladás.
Ó vakító óra, ó szent, rettenetes nap / Egyedül Eukleidész látta a szépséget
meztelenül.
De még ha ez igaz is, én elhinni nem akarom, mert lehetetlen hogy ezt a végtelent felfogja az én fejem és megeméssze az én gyomrom.
Azt hiszitek, hogy Platón egy tudatlan lett volna, Arisztotelész egy szamár, és
mindazok, akik követték õket, esztelenek, félkegyelmûek és fanatikusok?
Ti meg akarjátok semmisíteni mindazt a fáradságot, amit neves fizikusok izzadságosan kikutattak az egekrõl és a világokról, amelyen már annyi sok nagy
kommentátor, parafraszta, glosszás, kompendista, summista, skoliaszta, fordító, kérdezõ és teoremista tekerte az agyát? Amelynek már annyi mélyen
gondolkodó, szubtilis, aureolás, nagy, verhetetlen, megtörhetetlen, angyali,
szerafikus, cherubini és isteni doktor tette la az alapjait és építette fel a fundamentumait?
Ha neked jobb felfogásod volna, akkor megtudhatnád, hogy egy beképzelt
szamár vagy, a jó irodalom megrontója, a szellem hóhéra, az újítások kedvelõje, az igazság ellensége, és gyanús arra, hogy egy eretnek vagy.
Vajon találkozom-e Istennel geometriámban? És amikor Eukleidészben annyi
örömet lelek, vajon mindig Isten az, aki geometrizál nekem?
Isten önmagért létezik.
Isten tiszta aktus, és kizár minden potencialitást.
Az a geometria, amit Angliában tanulmányoznak, az Eukleidészé, és remélem,
hogy soha nem lesz semmilyen más.
A geometriának ez a pestise!
Semmi kifogásom az ellen, amit Dr. Bain / Vagy az ellen, amit Mill úr tanít,
bár ez nagyon száraz / Szelíden viselkedem Hegel uralma alatt / De hirtelen
szívem durván felforgatják / A tételek és problémák, melyekkel próbálkozom
/ És így soha nem szûnök meg sírni /(kórusban) Ó miért is született ez az Eukleidész? Ó miért is született Eukleidész?
szükségszerû feltétel
És ha jönne is egy új vízözön, amely a világot elöntené, Eukleidész könyve
szárazon maradna fönn.
Ennek az úriembernek a matematikája nem jut messzire, nevezetesen, merthogy az, hogy a háromszög három szöge együttesen két derékszöggel egyenlõ, nem tartalmazza az egész igazságot magában, amelyet az ideái közötti
kapcsolat feltételez; mert csak bizonyos körülmények és feltételek között van
ez így, és igazsága nem abszolút.
Sokan rengeteg idõt, egyesek pedig éppen eszüket vesztették el azokban az
erõfeszítéseikben, hogy bebizonyítsák a páruzamosak posztulátumát.
Mivel fénye világosan látható, és abban senki, aki józan észnél van, nem kételkedik.
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Akik a princípiumokat tagadják, azokkal vitázni nem érdemes.
Tiszteletére annak, aki minden tudás forrása, kihívón Washington DC és a világ minden egyetemét, hogy mutassák ki akár a legjelentéktelenebb hamisságot vagy homályosságot is az eukleidészi logikában. Ha bármilyen hamis állítást
vagy logikai hibát találnának, akkor én karitatív célokra felajánlom egész életem tartamára bejövetelem felét Columbia állam hatóságai számára.
Szeretet és irigység által sugallt érvek.
Geometria az etika módszerei szerint.
Az egyetlen, ami biztos, az az, hogy semmi nem biztos
Kérj, amit akarsz, hogy megadjam tenéked.
Hogy volt-e egy elsõ lökés, amely világegyetemet mozgásba hozta
háromszöget, amely nem derékszögû
Ama régmúlt idõk skolasztikus és hitvány kérdései
Haszontalan megjegyzések, habár igen különösek.
Uraságod ismer valami más és jobb kritériumot, mint a logikai konzisztenciát arra, hogy megkülönböztessük a biztosat és az igazat a bizonytalantól és
a hamistól?
tízlapról és tizenegylapról
Úgy néz ki, hogy Poe valóban matematikus elmével rendelkezett.
a vagyon és ízlés úriembere
Vajon nem született és igaz poéták a matematikusok is? Azok, de az, amit kiagyalnak, azt bizonyítaniok kell.
Õ igen különös mûszereket használ kozmogóniájában, de nem használja õket
hiábavalóan.
Az angolok szerint
Az orvostudomány nem Galén, a történettudomány sem Hérodotosz. De
a geometria, az Euklidész.
mindenütt olyan, mint minálunk.
teljes misztérium
Én nem egészen értem az ön észjárását, uram. Ön azt mondja, hogy a lelkeket
magasabb dimenziókba zárni annyit tesz, mintha palántáknak akarnánk tartani
õket. Én teljesen egyetértek azzal, hogy az igazságokat nem lehet elvetni, csak
azért, mert nem elképzelhetõk. De semmilyen tárgyat nem rendelhetek hozzá egy olyan dologhoz, amelyrõl semmiféle fogalmat nem alkothatok magamnak. Így például mit akar ön mondani ezekkel a surd számokkal [a XVII.
század latin és angol terminológiájában surd – azaz süket – számoknak nevezték az irracionális számokat; T. I.], amikor én semmi értelmét nem találom
szurditásuknak, hanem csak abszurditásuknak.
Annyi bizonyos, hogy ez az ember nem érzi az assa foetida szagát erõsebben,
ha jó távolságra viszi azt orrlyukaitól...
A Szentháromság is geometrizál.
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Ó, mily csodára képes az új mûvészet! Átviszi a létbe azt, aminek lenni lehetetlen, és átváltja hazugsággá az igazságot.
lefordíthatatlan szójáték: lenni, ahol nem lenni
Imigyen, azt ami van, Isten a geometria igazságának megfelelõen látja.
de a görögök (a görög-keleti ortodox teológia) hamis nézeteivel ellentétben
Isten rányomta háromszögét a világra.
Átkozott legyen az, aki az Atya, Fiú, Szentlélek istenségének teljes egységét
háromszöggel hasonlítja össze.
Egy agátból metszett gnosztikus gemma, amelyen kétszer ismétlõdik a háromszög ∆ szimbóluma.
három veszedelem van a világban
a kinyilatkoztatott tan semmiben sem ütközik az ész törvényeivel
ezek eszünkben velünk születtek
Habár azoknak a princípiumoknak az alapján, amelyekre vonatkozólag ideáink össze vannak egymással kötve, a háromszög három szöge két derékszöggel egyenlõ, ennek ellenére ez nem abszolút és univerzális módon igaz. Mert
ez az állítás, éppen úgy, mint ha nem is mind, de Eukleidész Elemeinek a legnagyobbik része egyetlen uniformis térre és kiterjedésre van rákényszerítve.
De ha ezek a princípiumok nem felelnek meg a tér valóságos dimenzióinak,
amint azt, a Természet filozófiájának princípiumai könyvem elsõ rész, negyedik fejezet, 11. paragrafusában kimutattam, hanem a kiterjedés változó, akkor ez az állítás sem lesz általában igaz, hanem csak a specifikus jelen tér
absztrakciójának a feltevése esetén. És azt kell kutatnunk, hogy e princípiumok partikulárisak-e, avagy univerzálisak. Amennyiben partikulárisak, mint
a tér egyetlen absztrakciójában, akkor a segítségükkel bizonyított állítások
nem terjeszthetõk ki ezen túlra, és hamisak, ha egy olyan térben alkalmazzuk
õket, amely az elme nem egyazon absztrakcióját képviseli. És ez a fõ oka
a matematikai okoskodások minden hibájának, homályosságának és bizonytalanságának. Ha azonban nem partikulárisak, hanem univerzálisak, azaz ha
a térnek nem csak egyetlen partikuláris absztrakciója vétetik tekintetbe, hanem sok más is, akkor Eukleidész összes Elemei is nagyon távol lesznek attól,
hogy olyan bizonyításokat szolgáltassanak, amelyek abszolút és univerzális
módon igazak, amint azt a háromszög szögének két derékszöggel való egyenlõségén példáztuk.
Mindehhez csupán annyit kell még hozzáfûznünk, hogy a háromszög három
szöge, a tér alapjainál álló különbözõ feltevésektõl függõen, egyenlõ lehet 2,
3, 4, 5... derékszöggel, avagy 1/3, 1/4, 1/5... derékszöggel, és így a végtelenségig, minden más állítás esetében. Másrészrõl pedig, feltéve, hogy az absztrahált tér megnevezés, avagy értéke ugyanaz volna egy vonalra vonatkoztatva,
de a háromszög szögeire vonatkozó elnevezések és értékek különbözõek lennének, akkor azok az állítások, amelyek a háromszög három szöge és két de-
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rékszög közötti viszonyt írják le, szintén végtelenül megváltoznának. Amibõl
következik, hogy ahelyett a geometria Elemei helyett, amely jelenleg birtokunkban van, ezernyi és milliónyi Eukleidész teremthetõ, és hogy a matematika gyümölcsöskertje minden határ nélkül kiterjedne, univerzálissá és
átfogóvá válna. És hogy a mennyiségeknek egy ilyen produkciója kellemes a
természet számára, az nyilvánvaló.

MÁSODIK RÉSZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

a lehetõ legjobb módon bizonyítható
egyedülállóan különös könyv
csodálatos következmény
a mindent tagadó szellem
Nevezetes személyiségek lázálmai
Távozz tõlem, Sátán!
minden tagadás egy meghatározás
Boszorkányok pedig, akik nem léteznek, semmiféle vallatásnak alá ne vetõdtessenek.
Tegnap még azt mondottad, hogy tökéletes a te tudományod. De mostan mit
mondasz? Új világ fedezett fel...
Lobacsevszkij Imaginárius geometriája nem egyéb, mint fiktív abszurditások,
tébolyzatos sátáni levezetések gyûjteménye, amelynek következtében természete szerint tévútra vezetheti a szellemet, elpazaroltathatja az idõt, és minden évben romba döntheti milliónyi diák egészségét.
Európa elsõ úriembere.
Úgy tûnik, hogy a «nem-euklidesziek», mint az antik világ szofistái, nincsenek
tudatában annak, hogy értelmük elhomályosodott a gonosz szellemek befolyása alatt. Kihívom az American Association for the Advancement of Science minden
tagját, vagy a világ minden holdkóros «nem euklideszi» õrültjét, hogy mutassa fel a lehetetlen, avagy az «imaginárius» tér rajzát vagy modelljét.
Az egyik tér egyenes vonalait nem lehet átteni egy másik térbe.
A nagyérdemû Hans Freudenthal, a németalfödli Utrecht egyetemén a matematika professzorának véleményével nem érthetek egyet.
mint bármely nem-euklideszi
a kiterjedésnek mint olyannak
ugyanolyan vagy valamilyen más törvényszerûség alapján. Ebbõl következik,
hogy több és végtelen sok világot is képes teremteni
végtelen sok egyedekben és így végtelen sok eget, napot, holdat és bolygót tud
teremteni ugyanazon törvényszerûségek szerint
másfajta törvényszerûség szerint

PALIMPSZESZT

| JEGYZETEK

401

…

20

21
22
23
24

25

26
27

28

Mindenben egyetértünk a kiváló Hoenen véleményével, amikor megrója azokat, akik azt állítják, hogy a primitív fogalmak és állítások valóságos voltáról
és igazságáról semmiféle vitának ne lenne helye.
ha tagadni akarnánk akár a lehetõ legpatológikusabb geometriai elméletek alkotásának a lehetõségét is a fantázia absztraháló ereje folytán
amelyek fékezik a geométerek hevületét
a geometriai ízlés ellenében nem alkotható semmiféle geometria
Világos, hogy Halsted, a New Jersey College professzora Princetonban, ez a
nem-euklideszi ignoráns és darwinista, semmit nem akar tudni Istenrõl, sem
pedig Eukleidész párhuzamossági posztulátumának bizonyításáról, azt bizonyítván ezzel, hogy a nem-euklideszi geométerek értelme sötét és szelleme
csalárd. A sátáni Eukleidész-ellenesek egy olyan háromszög felfedezésében reménykednek, amelynek három szöge különbözik két derékszög összegétõl;
mert ebben az esetben megkövetelnék majd, hogy a tér természete «nem-euklideszi» legyen, ezáltal tehát az õrült darwinista elmélet igazolását, amit
Halsted az õ Nem-euklideszi geometria a tanárok számára címû dolgozatában
védelmez. Az „imaginárius” avagy nem-euklideszi geometria felvétele a kollégiumok és az iskolák tantárgyai közé a DIÁKOKNAK egy olyan arrogáns és imbecilis FAJÁT termelné ki, amelyik veszélybe hozhatja az egész társadalmat
azáltal hogy egy „imaginárius” és teljességgel hamis gondolkodási módszert
alkalmaz majd az olyan – a legfontosabb KÉRDÉSEKRE mint a kormányzati forma, munka és tõke, a keresztény doktrina, Krisztus csodái, Isten.
A «nem-eukideszi geometria» tanulmányozása semmi egyebet nem hoz a diákok számára, mint kimerülést, hívságot, arroganciát és elhülyülést. Hadd örvendezzenek tehát, világszerte, az euklideszi iskolásfiúk és tanárok, mind
férfiak és nõk az Örök Euklideszi Geométer, Az Egyetlen, Örök és igaz Isten
mûvének, „Aki a csillagokat az õ euklideszi pályájukra parancsolja”, és amit Isten maga nyilatkoztatott ki jelen sorok szerény szerzöjének, nevezetesen
Eukleidész világhírû párhuzamossági posztulátumának két megdönthetetlen
a priori bizonyítását – mint annak a 47 éve tartó hosszú kutatásnak és KONTEMPLÁCIÓNAK a JUTALMÁT – melynek folyamán egészsége megromlott –, és
amelyeket szerzõjük ezennel ingyen megküldi a világ összes egyetemeinek a
célból, hogy az egész eljövendõ idõre megmenthessék a diákok millióit a sátáni Eukleidész-ellenes geometria õrült tanulmányozásától.
És a doktor ezt tanítani fogja?
Õ ennél többet fog tenni, uram. A doktor, errõl biztosíthatom, informálni fogja önt az utolsó hajszálig; és megmutatja önnek, hogy az hogyan jön létre,
avagy egyenes vonal mentén-e, vagy pedig egy félkörben; vagy talán más módon megtörve, tompa- hacsak nem hegyes szögben. Õ mindezt majd bebizonyítja. Majd szabályokat ad arra, hogyan lehet a hazugságot tartani.
Hogyan! Tartani?
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Igen, õ majd megmutatja önnek srégen, avagy körben; de soha nem diametrálisan. Az egész város tanulmányozza teorémáit, és megvitatja õket az akadémiai asztaltársaságokban.
De õ tanít is?
Igen, uram. Én itt matematikát tanulok.
Üssed a dobot és ne félj / Adj egy csókot a markotányosnõnek. / Ez az egész
tudomány, ez a könyvek mélységes mélye. / Ez a hegeli filozófia...
A Cardano által idézett két szám, amelyek összege 10 és szorzata 29, a következõ: 5+2!
"
–1 és 5-2!
"
–1]
hogy Isten megteheti azt is, hogy a háromszög természetébõl ne következzék
Csak annyit kell megjegyeznünk, hogy az említett kifogások értelme láthatólag abban kersendõ, hogy az embernek az õ eszében már ki van formálódva az
õ ideája a hosszúságról, a szélességrõl és általában a térrõl, úgy ahogyan azok
a természetben egzisztálnak, és amelyek megváltoztathatatlanokká válnak,
akármi is menjen keresztül rajtok. Így aztán, ennek következtében, azt is gondolják, hogy ha egymilliónyi négyzetet is mozgatnak el, önmagukkal párhuzamosan ugyanabban a kockában, és ugyannyi egyenes szeletet egyetlen
négyzeten belül, mind a négyzet, mind a kocka mindvégig konstans és változatlan marad. De ha jobban megvizsgáljuk az effajta érvelést, az eset végtelenül különbözõ módon fog megjelenni elõttünk; mert a matematikai
nagyságok generációjában nem létezik semmi, amelynek egzisztenciáját feltételezhetnénk ezeknek a nagyságoknak a produkciója elõtt, sem hosszúság,
sem szélesség; ennek következtében, mivel a hosszúság ott jött létre, ahol azelõtt semmiféle hosszúság nem létezett, és szélesség ott, ahol szélesség még
nem volt, &cet. Ugyanennél az oknál fogva háromnál több dimenzió is létrehozható ugyanabban az absztrahált térben, olyan, amely azelõtt ott még nem
létezett, éspedig egy olyan aktuális produkció segítségével, mint amelyik éppen leírattatott. És hogy a matematikai nagyságok generációja, egy kockának
egy egyenes szakaszra való rajzolata, &cet és az egyenes szeleteknek, négyzeteknek, kockáknak a megformálása, ezek mindegyike attól különbözö számú
dimenzióval rendelkezvén, mint ami közönségesen már el volt fogadva, hogy
mind ez kellemetes eme észjárásnak a számára, és megfelel a természetnek,
úgy ahogy az valóságosan egzisztál, azt már volt alkalmunk kimutatni a mi
Geometry of Solids, or of Matter, Geometria Solidorum címû munkáinkban, amelyek általam, részben még akkor íródtak, amikor én itt, 1712-ben, Cambridge
Egyetemének még Under-Graduate hallgatója voltam: lib. I, prop. I, coroll. 9:
non solum cubus abit in Tres Dimensiones verum etiam in Quatuor, Quinque &cet,
in infinitum, vel in ea item que à numeris fractis exprimitur (a kocka nemcsak három dimenziót vehet fel, hanem akár négyet is, ötöt is stb. Egészen a végtelenségig, sõt olyanokat is, amelyek tört számok által fejezhetõk ki). A kérdés
az, hogy vajon egy kocka, amelyet önmagával párhuzamosan, egyazon egye-
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nes vonal irányában mozgatunk el, nem hozhat-e létre egy olyan kockát,
amelynek mélysége, avagy tere, különbözõ értékkel bír, amelyrõl én ugyanis
azt állítom, hogy igenis létrehozható. A matematikai testek ilyfajta 4, 5, 6,
avagy 100 dimenziós, akár a végtelenségig menõ, generációja ellenében nem
hozható fel semmi más annál, minthogy újfent ugyanazt a térséget leírni
minduntalan. Mert mivel tíz dimenzió éppúgy egzisztálhat együttesen, mint
egy, és mivelhogy ezek mindegyike semmi másban nem egzisztál, mint önmagában, azaz, az öt, hat, avagy tíz dimenzió nem a három dimenzióban egzisztál, épp úgy, mint ahogy a három dimenzió sem a kettõben van jelen, hanem
ezek mindegyike önmagában bír léttel, ott, ahol semmi sem létezett õelõttük.
(A szerzõ megj.: Abban a könyvében, amelyet Greene itt idéz, megtalálható a
négydimenziós kocka általa tökéletes precizitással véghezvitt – és nyilvanvalóan a történelemben elsõ – konstrukciója is.)
A természetnek és a filozófiának azok a reális princípiumai, amelyeket mi
ajánlottunk a tudós világnak, a jelenben még nem találtak felvételre és megértésre sem a filozófusok, sem a matematikusok között, és ennélfogva merészkedhetek annak az állítására, hogy az egyik közülük nem alkothat
magának helyes elképzelést az elemekrõl a matematikában, oly módon, hogy
ez kellemes legyen a dolgok számára, úgy ahogy ezek egzisztálnak, okoskodjon bár ez bármiféleképp, és helyesen, saját absztrakcióját illetõleg, éppígy a
másik sem fogja tudni felépíteni a filozófiának egy konzisztens rendszerét.
Mindaddig míg ez a fogalom – tûnjön ez még annyira újnak és szokatlannak
is – nem részesül általuk jobb fogadtatásban; mert akkor õk belátják majd,
hogy az igazi matematikának pontosan meg kell felelnie az igazi filozófiának,
és hogy egy intim kapcsolat áll fenn az egyik és a másik között.
A mi Sylvesterünk, a legrégibb és szent nemzetségnek a leszármazottja, mûvészi eleganciával nemcsak a számok törvényeit és a régiek poézisét interpretálja, hanem költi dalainak sorait is.
Semmi olyan pozitív dolog nincs az ideákban, melynek alapján azok hamisnak lennének mondhatók.
a helység lelkipásztora
C. L. Dodgson úr sem igényt nem tart arra, sem köszönetet nem mond azért,
hogy összefüggésbe hozzák bármiféle álnévvel, avagy bármilyen könyvvel,
amelyet nem az õ saját neve alatt publikáltak.
vidám vagy szomorú. Lefordíthatatlan szójáték a gay kettõs ételmével: a beszélt nyelvben «vidám», az argóban «pederaszta».
periodikus idõközönként, gonosz vágyak és szentségtörõ képek által kísértve
olyan egzisztenciával, amely rettenetesebb volt minden megsemmisülésnél
fel és alá, fel és alá
Mint költõ és matematikus, helyes módon is gondolkodhat; mint puszta matematikus egyáltalán nem gondolkozhat.
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Hamis! Hamis! Ez nem geometria!
Kikiáltom, hogy egy könyv lapjainak egy asztal szögeivel való találkozásában,
egy gyufaszál egyeneseiben, egy ablak rámáiban több igazság van, mint az
összes izomcsomókban, és mindazokban a fáradozásokban, amelyekkel a hõsök és szüzek ihletik a szobrászat modern hülyeségét.
fluoreszkáló gráfok írják le az új geometriákat amelyek a pointilista képfelületek felé zuhannak / felfogóképességünk extrém határvonalainál / az idõ örvényében táncold te a sorsot / az absztrakt kékes színjátékát / az õrület vegyi
bomlását a csillagok világában – mikrokozmoszokat az Altair porfelhõzetében
és az enharmónia tereiben fogsz élni / a gyémántok és türkizkövek végtelen
csillagzatainak asztronómiájában.
ezenkívül
amint mondja Augustinus
Tehát: az igaz és hamis nem ellentétesek.
Önmagamat szemlélve alkotom szemléletem tárgyát – a teorémát, ugyanúgy,
ahogy a geométerek szemléletük tárgyának egzisztenciáját teorémáikkal bizonyítják. (A szerzõ megj.: lefordíthatatlan szójáték a theorein: szemlélni ige, a
theorema: a szemlélet tárgya és geometriai teoréma, valamint a poiein ige: verset költeni és valamit csinálni, létrehozni, alkotni kettõs értelmével.)
A szellem által alkotott fogalom nem vonja maga után annak létét.
Te azt olvastad benne, amit te magad írtál bele.
A matematika az értelem tudománya, és pedig az, amelyik képes arra, hogy
ez a legtökéletesebb módon legyen.
Ugyancsak mondom: az ember – egy második isten.
Az istenek értelemmel és kezekkel ajándékozták meg az embert, és magukhoz
hasonlóvá tették õt. És ez nemcsak abban áll, hogy a természetnek megfelelõen és közönséges módon, de hogy a természeten túlhaladva és azon kívül is
cselekedhessen, és pedig úgy, hogy más természetet, más dolgokat, más rendeket is alkothasson az eszével, azzal a szabadsággal, amely nélkül az említett
hasonlóság nem állhatna fenn
Figyelj arra, amit Hermes Triszmegisztosz mond, hogy az ember egy második
isten.
Õ képes arra, hogy utánozza Istent.
NOKTURNE: Csöndesen, talán a költõket kérdezzem-e / Hogy az Alkotás mûvészetét énnékem tanítsák? / De nem. Mert hétmérföldön túl ismerek én egy
Gondolkodót, egy Nagy Embert / Aki a legjobb tanácsot adhatja nékem / És
gyorsan megtaníthat az alkotás mûvészetére.
PHILOSOPHUS ABSOLUTUTLUS VON HEGELINEGEN: Én, az Én – én, én – a Tisztaság
maga! A Tagadás Tagadása! / Hogy a Világszellem gondolatait továbbfejleszszem / Most éjfélkor.
TITANIA (fejét a Világszellem vállára hajtva): Hogy a világ életének új utakat
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ajándékozhassunk / Siessünk hát a Teremtés terveivel / Te irányítod a világtörténelem államakcióit / A tudomány revolúcióit: / Az Ész, amely a világot
kormányozza...
PHILOSOPHUS ABSOLUTUTLUS VON HEGELINEGEN: Az Ész – amely tagadja az észt.
La Barbe à: lefordíthatatlan szójáték, a «szakáll» a francia – és éppúgy az angol – argóban hosszú, unalmas és értelmetlen szózatot jelent.
A dimenziók száma nem növelendõ a szükségesen túl.
DOKTOR FAUSTUS, A MÁGIA MESTERE: Isten veled Lét és nem-Lét / A mágia mesterienek ez a metafizikája. / Vonalak, Körök, Jelek, Betûk és Jelképek, / Ezek
azok a dolgok, amelyekre Faustus a legerõsebben vágyakozik (Belépnek az Angyalok).
JÓ ANGYAL: Ó, Faustus, tedd félre ezt a megátkozott könyvet, / Ez szentséggyalázás / Hagyd el ezt az undorító Mûvészetet.
GONOSZ ANGYAL: Folytasd csak Faustus ezt a hírneves Mûvészetet / Légy te a
földön, ami Jupiter az égben. (Angyalok el)
DOKTOR FAUSTUS: A Mágia jó mestere egy Fél-Isten, / Erõltesd meg hát agyadat hogy Istenséggé légy.
Ah! ti szentséges Istenek, miért is lenne, kettõ meg kettõ, négy?
Lefordíthatatlan szójáték; az olasz «me ne frego» kissé vulgáris kifejezés jelentése: „ez engem hidegen hagy”.
Soha semmi nem létezett egy csekély kis õrület nélkül.
Ekkor Isten számolt és így egy világot hozott létre.
Én nem vagyok az, ami vagyok.
Én én vagyok. De hazudok. Én nem vagyok én.
A matematika az elképzelhetõ dolgok tudománya.
A különben rendkívül attraktív francia modell, amit Poincaré úr javasolt a
nem-euklideszi geometria számára, a párhuzamos egyeneseket két olyan kör
reprezentálja, amely egymással az abszolút vonalán oszkulál: «...ahogy Körök
csókban egyesülnek, / Édesen... – amint a költõ mondja. De ez nemcsak hogy a
józan ésszel, de a jó erkölcsökkel is ellenkezik.
Ha két egyazon síkban fekvõ egyenes egymás felé konvergál, mindig találkoznak egymással. De nem akárhol találkoznak, hanem azon az oldalon találkoznak, amelyiken a két belsõ szög kisebb mint két derékszög.
Mint az egyenes vonalak, úgy a szerelmesek is srégen / vagy bármilyen szög
alatt köszöntik egymást: / De a mi szerelmünk oly igazán párhuzamos / Ha
végtelen is soha sem találkozhat.
Szerelem, Eukleidész módjára!
Jancsikám, hagyj békét a nõknek, és tanulj matamatikát.
jobb híján
Gyönyörû nyári este volt, amikor két vonalat lehetett megfigyelni, amint
folytatták útjaikat egy síkfelületen. Az idõsebbik hosszú gyakorlat eredmé-
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nyeként elsajátította annak a fiatal és bugris görbék számára oly nehéz mûvészetét, hogy egyenesben feküdjön két végpontja között; de a fiatalabbik, kislányos szeleburdiságában, állandóan arra vágyott, hogy divergáljon és lett
belõle egy hiperbola vagy valami más romantikus és kötetlen görbe. Éltek és
szerettek: a sors és a közöttük lévõ felület ezentúl távol tartotta õket egymástól, de ez nem maradhatott örökre így: egy egyenes metszette át õket, és az általa alkotott belsõ szögek összege kisebb volt két derékszögnél. Soha nem feledhetõ
pillanat volt ez, és ahogy együtt folytatták útjukat, egy suttogás trillája szelte át izokron hullámokban a felület síkját: «Igen! Mi találkozni fogunk, ha állandóan meghosszabbítanak bennünket!».
Két párhuzamos rohant / ki a végtelenbe / nem akartak találkozni / míg sírba
nem szálltak. / De miután már tíz fényévet vándoroltak egymás mellett / akkor a magányos párnak már semmi földi nem volt a lelkében / Vajon párhuzamosak voltak-e még? / Már õk maguk sem tudták. / Az örök fény átitatta
õket, / ekkor eggyé váltak benne / az örök fény elnyelé õket / mint két szerafikus angyalt.
A nagy költõ és humanista mondását – azonos rezonanciájú kifejezésként – a
beszélt német nyelv átvette és ezt röviden «Götz mondásaként» idézik, ami a
franciában egyenértékû „Cambronne mondásával”: Merde, de ennél sokkal gorombább. Egy fonetikus felcserélõdés felelõs a szemantikai változásért: a középkorban a „h” betût német „ch”-nak olvasták, az „s”-t úgy ejtették, mint a
magyarban, például a jus és virtus szavakban. Fonetikusan „Götz mondása”
német fül számára tehát így hangzik: Leksz michi’n ars.
A célzás feltehetõleg a Hamburgi Egyetem híres algebristáját, Helmut Hasset
illeti.
Csúf matematika számára nincsen állandó hely e világon.
Nemrégiben a matematika és a fizika számos nagy neve – Gauss, Lobacsevszkij, Riemann, Helmholtz, Minkowski, Einstein – a térnek egy olyan új elméletét találta fel, melynek neve metageometria.
Ezeket a tereket képzelõerõnk maga elé idézni nem képes.
az ész csinálta õket
Egyenjogosítás!
Egy rendkívüli abszurd és rossz könyv, amelyet egy áriánus írt.
Ulfila, aki a vizigótok püspöke volt, megtérítette és az árianizmus híveivé tette õket. Az összes teutonok, a vandálok, a vadorzó lombardok mind az
áriánus hit követõi voltak.
Lefordíthatatlan szójáték. Die Welt is alles, was der Fall ist: a Világ minden, ami
megesik (mint esemény vagy tényállás); Die Welt ist alles, was der Abfall ist: a
Világ minden, ami leesik (mint hulladék, mint szemét)
Kevésbé valóságosak, de annál igazabbak.
...Riemann filozófiai álokoskodásai
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A közönséges józan ész nem az, amire szükséged van, ha valami olyat akarsz
találni, ami megismerésre érdemes; amire szükséged van, az a nem közönséges
ész.
HARMADIK RÉSZ

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

Hamlet, Dánia hercege: Vannak dolgok az Égen és a Földön, Horatio, amelyrõl még csak nem is álmodott a te filozófiád.
Dolog és teremtett igazság felcserélõdnek.
Igazság: a dolog megegyezése a gondolattal.
Lefordíthatatlan szójáték: Je suis jeu.
Ne csak a filozófusok kemény kérdéseit keresd, ne csak a logikusok akadékoskodásait és osztályozásait, harapjál bele a geométerek háromszögeibe is.
Te neked itt van elõtted a fantázia egy terméke, amelyben a találmány józan
ítélettel párosul. Lényegében egy új világnak egy új felfedezése áll itten te elõtted, amely talán kedvezõbb fogadtatásra talál majd nálad, mint amilyenre Kolumbusz oly szegényes kikémlelése Amerikának talált az emberek ítéletében. És
hogy vannak antipodusok, arról éppúgy azt gondolták egykoron, hogy egy
nagy paradoxon, mint ahogy ma is azt gondolják arról, hogy létezik egy más,
mint az általunk ismert világ, egy új világ, amely sokkal több, nagyon ritka és
hihetetlenebb titkot és csodálatosabb misztériumokat tartalmaz annál, mint
amit az elmúlt századok összes filozófusai még csak álmodni sem mertek.
POLEMOSZ – mindenki egyetért mindenkivel mindenki ellen.
Semmi olyan abszurdum nem található érzékeinkben, amelyet valamelyik filozófus elõzõleg már el ne gondolt volna intellektusában.
Semmi nem található érzékeinkben, amely elõzõleg ne lett volna fellelhetõ
inellektusunkban.
A pokolnak is meg vannak a saját jogai.
Az olvasó mind világosabban és világosabban belátja, hogy a sátáni geometria
titulust ez a bestiálisan õrült találmány teljes joggal kiérdemelte.
A pentagramma az, amelyik gyötör?
A geometria: mennél eretnekebb, annál valószínûbb.
Nem lenni Erdély fejedelmének?
Lefordíthatatlan szójáték: az ismert francia közmondás: partir c’est mourrir un
peu – elmenni, az meghalni egy kicsit – elidegenítése: mártírnak lenni, az megrothadni egy kicsit.
Ha Róma úgy rendelkezne, hogy antipodusok nem léteznek, vajon csalhatatlannak tarthatnánk-e ezt? Így hát attól tartok, nehogy hiábavaló legyen a Vatikán eme dörgedelmében.
Íme, olvasó, a geometria csodája / Egyiknek a másik felé valóban csodálatos
ingadozása / Az egymás felé hajló vonalaknak / Amelyek ennek ellenére még-
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is jó távolságra maradnak egymástól: / Örökké közeledvén, örökké visszamaradnak / Így érvelnek a kifinomult elméjû rabbinusok.
Az észnek is megvannak a maga misztériumai.
Neked megvan a te metafizikád a te fejedben; és nekem meg van az enyém,
az én fejemben.
A szó erejénél fogva hamis, de igaz a neki tulajdonított értelem szerint.
Amit látni nem lehetséges, annak léteznie sem lehetséges.
Ó Istenem, be lehetnék ebbe a dióhéjba zárva, és magamat egy végtelen tér királyának hinni. Hacsak nem egy rossz álom volna az egész.
Az euklideszi tér, amelyben mi mozgunk, isteni természete örök, egyszerû, homogén és változhatatlan. A „nem-euklideszi” tér a démonok hamis találmánya,
akik boldogan állítják rendelkezésünkre a „nem-euklidesziek” sötét értelmét
és hamis tudását. És hogy milyen õrületes a nem-euklidesziek hivalkodása Jézus alázatos követõinek LOGIKAI TANÍTÁSÁVAL összehasonlítva, azt Clarke atya,
SJ megmutatta és bebizonyította az õ Logikájában.
Legyen a ti beszédetek igen, igen; nem, nem.
amint Szent Dénes, az Aeropagita mondá.
Mármost, felvetõdik a kérdés.
azt látjuk, hogy nem
Az égrõl és a világról
ami ellentmondást tartalmaz
Ugyancsak, Triszmegisztos Aszklepiuszhoz a Szentháromságról
ebbõl látható
Mindezek ellen, azt válaszolom.
Ha egyetlen esetben igaz az
mindig és minden esetben ez egyedül igaz
ugyanakkor bizonyítom az abszolút igazságát annak is, hogy
Továbbá
És lenne ez bár még oly különös is, nyilvánvaló, hogy annak abszurditását
nem bizonyítja.
Hagyjátok a felfedezõ tengerészeket eljutni új világokhoz / Hagyjatok térképet térképpel, világot világgal szembesíteni / Hadd legyen birtokunkban egy
világ, mindenkiben van egy, és mindenki egy világ.
ha léteznének
A szellem nem képes két mindent felfogni; ugyanígy két összest sem; két univerzumot sem, sem két totalitást, így lehetetlen, hogy két világ egzisztáljon.
végtelen a világok száma
az örök igazság
Isten mindent mindannak a negációja útján csinál, ami van & ami nincs,
mindennek az állítása útján, ami van, & ami nincs.
Különbséget kell tennem: semmilyen dolog nem képes önmagát nemzeni.
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a katolikus hit azonban
Isten önmagát nemzé
Egyetlen olyan dolog sincsen, amelyik önmagát szülné vagy csinálná.
az összeférhetetlenek összetartozása
Paul Mongré volt – a deportációja napján öngyilkos nagy matematikus – Felix
Hausdorff írói álneve; jelentése: kedvem szerint.
Létezhet egy olyan ismeretlen kontinens, amely öntudatunk háromszögeléssel
már fölmért vidékei mögött fekszik.
Lefordíthatatlan szójáték: a choré szó jelentése az ógörögben kettõs: kecsesen
táncoló, fiatal leány és a szem pupillája.
Képesek vagyunk megérteni olyan elméket is, amelyek természete más mint
a miénk, és éppúgy közlekedhetünk velük, mint a mieinkkel.
Lefordíthatatlan szójáték a nagy költõnek az ellenállás idején írt híres költeményének címével: Liberté, j’écris ton Nom; ennek jelentése, a franciák számára ez volt: „Nem! a gyalázatnak”.
A te léted a te teremtésed.
A gnosztikusok, a bazilidánusok és más régi eretnekek...
titkos prédikációk
Az összes eretnekségek megcáfolása.
Negáció: Ezzel a szóval szükséges nevezni istent, aki egyedül csak a negáció
által mutatja fel mindazt, ami van.
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