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Tóth Imre (Párizs)

DE INTERPRETATIONS (I)
Nem euklideszi geometria: 

két évezred kommentálja Eukleidészhez
Halasi Zoltán fordítása

Beney Zsuzsának

Proemium
Mondják, hogy az egész filozófia nem egyéb, mint egyetlen kom m entár Platónhoz. 
Meglehet.
De vajon Platón nem csupán kommentár-e maga is -  kommentárja annak, amit Par- 
menidész, Hérakleitosz, a püthagoreusok és a szofisták írtak, annak, amit az Akadémia 
geométerei produkáltak - , hogy Szókratészről már ne is beszéljünk? Mert Szókratész 
semmit nem  írt, és amit állítólag mondott, az számunkra csakis m int kommentár, mint 
Platón kommentárja Szókratészhez m aradt fenn.

Es az, amit Szent Tamás m int kom m entárt írt Arisztotelészhez, ez a kom mentár 
nem Aquinói Tamás saját filozófiája-e? Avagy a kommentár, amelyet Proklosz írt Euk
leidészhez, nem a geometriának első és igen eredeti neoplatonista filozófiáját tartal
mazza-e?

Az irodalomtörténeti folklór szerint Bem ard Shaw lett volna a mondás szerzője. 
Valóban, az aforizma szarkazmusában felismerhetők Shaw ujjlenyomatai. Amiként a 
„komm entár” szóban is felismerhető a romantika -  még a mi szcientista századunkban 
is továbbélő -  szelleme.

A romantika szemléletében ugyanis a „kommentár” -  amit m ár a felvilágosodás is 
megvetett -  ellentétben áll a „zseniális m ű” lényegével, az eredetiséggel. Ebből a szem
szögből nézve egyedül a mű a teremtő aktus, a kom m entár csupán m ásodrendű m un
ka. A mű szerzője alkot. A mű -  alkotás. A kom m entár nem alkot semmit, szerzője 
egyszerű közvetítő; munkája: nem alkotni, hanem  tanítani, a nép számára is hozzá
férhetővé tenni az elitisztikus alkoto müvet. Célja nem az uj létrehozása, hanem  a már 
meglévő és adott megértése. Jellege nem az eredetiség, hanem  az eredetinek a meg
értése.

A m űnek rangja van. A kom mentár rangja alantas, pozíciója alacsony, mint egy fa
lusi tanítóé.

Lehetetlen nem kihallani a tudatosan pejoratív tónus kicsengését abból a mellék- 
zöngéből, amely -  ebben az értelmezésben -  a „komm entár” kifejezést kíséri.

Mű és kommentár: fönt, a magasban -  a mű; jóval lejjebb, egészen lent, az érték
skála legalján -  a kommentár.

A filozófia sajátos géniusza, szinguláris eredetisége, talán zsenialitása is épp abban 
áll, hogy maga is kom mentár -  kom mentár par excellence.
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Kommentár
Szöveg és kommentár: az azonos és a más -  servitude volontaire és szabadság. A mű
az azonos. A kom m entár a más. És m int a más, a kom mentár szemben áll az azonossal, 
a művel. A szöveg az úr, a kom m entár a szolga. A kom m entár eszménye a servitude 
volontaire, az önkéntes rabszolgaság, ethosza -  az egyhez, az adotthoz, a m űhöz való 
feltétlen hűség.

A kom mentár hasadást idéz elő az egyben.
Dialógusa a művel megfordítja a szerepeket. Az azonos meghasonlik, helyet cserél, 

és áttevődik a kommentárba.
Úgy, mint a szavaknak abban a táncában, ahol a táncmester, Platón vezényszavára: 

„Figuracsere!” -  ez maga is egy szó-tánc, egyike Platón kedvelt szürrealista szóviccei
nek a geometria nyelvével, mert a figura nemcsak a tánc, hanem az ábrázat, az ábra, 
a geometriai figura megváltoztatására is érvényes -, tehát éppen úgy itt is, mint Platón 
Nagyobbik Al.KlBIADÉSZ-ében, ahol a kétértelmű parancsszóra Alldbiadész egyértel
műen megváltoztatja saját geometriai figuráját, és felölti Szókratész ábrázatát, ami ál
tal egyszeriben átváltozik a lények lényege is: a kissé együgyű, de szépséges Alkibia- 
dész, a másik, aki a dialógusban Szókratészt értelmezi, bölcs és csúf Szókratésszé válik, 
az azonos, Szókratész, a mű szerzője, a bölcsesség szerelmese, felveszi a másik, Alkibi- 
adész figuráját, aki eddig Szókratész szeretője és kommentátora volt.

A mű a kom m entár számára mássá lesz. A kom mentár vizsgálat tárgyává teszi a 
művet, kérdéseket tesz fel neki, vitába száll vele, hangot ad iránta tám adt kételyeinek. 
Ellenvetéseket fogalmaz meg vele szemben, sőt nemet is mond neki.

A kom m entár mindig Discours centre l’Un -  diszkurzus, amelyik az egy ellen beszél, 
amint azt Étienne de la Boétie, Montaigne legjobb barátja tette volt m inden királyi és 
nem királyi egyeduralom ellen.

A szabadság még az önkéntes alávetettségben is az én rejtett hatalma marad, és 
nincs az a szolga, aki a szabadság hatalmának ellen tudna állni.

A szolga ráeszmél saját énjére, tudatossá válik benne saját autonómiája, egyszeriben 
felviláglik benne, hogy ő is jelenbeli valóság, neki is van önazonossága. Az önként vál
lalt függőség állapota ráébreszti önnönmaga tudására, tudatának látható felületén 
megjelenik saját függetlenségének tudása. Énjének elidegeníthetetlen szuverenitása 
felölti a tudott valóság emberi méltóságát. Önmaga szolgai függőségében felismeri a 
mást, az önmagával szemben álló idegent. Megtagadja, de szabadulni csak azáltal sza
badul saját szolgai állapotából, hogy önnönmaga szabadságát tudja. „Ő maga szab tör
vényt önmagának” -  mondja róla NlKOMAKHOSZl ETlKÁ-jában Arisztotelész. -  Saját sza
badságában ismeri meg önmagát. Szabadságának valósága saját szabadságának tudása.

És autonómiája tudatában vesz részt abban a dialógusban, amit az ugyancsak au
tonóm lénnyel, a mással, a művel folytat. Minden tekintetben egyenrangú lényként 
állja meg a helyét a más mellett, de vele szemben is. Él alapvető jogával, a szólás sza
badságával. Beszéde szabad. Szabadon értelmezheti a művet.

Szabadon mondhat neki nemet is.

Platón kommentálja Parmenidészt -  Russell és Quine kommentálja Platónt. Platón 
A SZOFlSTÁ-ban a nagy Parmenidész ontológiáját kommentálja azáltal, hogy ellent
mond neki. Az eleai idegen szerepében nyíltan javasolja, hogy az eleata ontológia alap
vető tézisét: „lét nem tulajdonítható a nem létezőnek”, méltányosan „mértékletes kínvallatás
nak” vessék alá, és a tézis szövegének lelkét annak „beismerésére kényszerítsék, hogy vala
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milyen módon lét tulajdonítható a nem létezőnek”. Ezt Platón a tőle megszokott gyilkos iró
niával -  és öniróniával -  mindannyiunk atyja, Parmenidész tanítása ellen elkövetett 
„apagyilkosságnak” nevezi, holott dialektikája az eleata tézist csak saját maga tagadására 
kényszeríti. A PARMENlDÉSZ-ben pedig -  a tőle szintén nem idegen stílusos perfldiával, 
de azzal az előkelő attikai urbanitással, amely mindig tiszteletben tartja az ellenfél em
beri méltóságát -  Platón valóban magát a nagy Parmenidészt kényszeríti arra, hogy 
saját magát játssza a nevét viselő metafizikai tragédiában -  és szellemi öngyilkosságot 
kövessen el a színen.

Ez a metafizikai színjáték annak a herm eneutikai m unkának volt az eredménye, 
amellyel Platón az Akadémia geometriáját interpretálta. Mert egyszerűen bizo
nyítható -  ezt m ár az „úgynevezett püthagoreusok” elvégezték - , hogy semmilyen mérési 
operáció nem képes arra, hogy hosszmértéket rendeljen bizonyos véges nagyságú 
egyenes darabokhoz, mint amilyen a négyzet átlója. A diagonális tehát olyan vonal, 
amelynek van abszolút pontossággal meghatározott nagysága, de nincs hossza. Ha vol
na, akkor ez csak nem m érhető mérték lehetne, viszonya a mértékegységgel pedig 
irracionális ráció -  maga a megtestesült esztelenségl

Ez volt az egyik legváratlanabb, legszenzációsabb gondolat a matematika egész tör
ténetében -  m ondotta nekem m indig Erdős Pál, valahányszor láttuk egymást.

Ez az „esztelenség” volt az Akadémia geometriájának legnagyobb újdonsága. „Be
leegyeznél-e abba, kedves Glaukonom, hogy az államfeje esztelen legyen, mint a négyzet átlója?” 
-  kétségtelenül ez Az ÁLLAM egyik legfrappánsabb játéka a szóval Platón szürreális 
hiperuránjában, és ez -  az esemény újdonsága és rendkívül komplikált professziona
lizmusa miatt -  egyben Platón egyik legsznobabb provokációja.

A diagonális mértékét csak olyan szó fejezheti ki, amelyik maga a kimondhatatlan, és 
az a tárgy, amit a „szótlan szó” megnevez, a diagonális hossza, maga a nem létező. Ha tehát 
azt állítjuk, hogy a négyzet átlója olyan tisztességes vonal, amelynek, m int m inden 
vonaldarabnak nemcsak nagysága, hanem  hossza is van, akkor ez olyan állítás, amely 
egy valóban „csodálatos és önmagában véve abszurd, egy az időn kívül fekvő pillanat hirte
lenségében a létbe lendíti a nem létezőt” -  a diagonális hosszát. Ez Parmenidész atyánk 
öngyilkos vallomása a létnek és a nemlétnek abban a mértékletes és nagyon elegáns 
szellemi tortúrájában, amelyet Platón minuciózus szadizmussal vitt véghez Parmeni- 
DÉSZ-ében. És ez az elcsigázó kom m entár egy theoréma -  egy geometriai tétel, de -  és 
ez a szó másik jelentése Platónnál éppúgy, mint Pasolini TEOREMA című filmjében -  
ugyanakkor a theatrum  színpadin szemlélhető látványosság is: az eleata ontológia tra
gédiája. Erről valamivel részletesebb információt találhat az olvasó -  ha netalán érde
kelné -  egy régibb keletű könyvemben: I PARADOSSI Dl Zf.NONE NEL PARMENIDE Dl 
Platone (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 1994).

Az apagyilkos kom mentár mint Platón filozófiája vált ismertté, és Filozófiai 
ÁBÉCÉ-jében Voltaire ehhez csak azt a rövid megjegyzést fűzi, hogy mindez csupán 
egyetlen galimatiász. Bertrand Russell ismételten kommentálja Platón matematikai 
filozófiáját és koncepcióját a lét és nemlét viszonyáról, és ellentmond neki. Ez vezette 
el „a nyelv analitikus filozófiája” megalapításához, amely végül is „leszámolt azzal az évez
redes zavarosfejüséggel, amit Platón vezetett be” a gondolkodásba. E filozófia talán legje
lentősebbjelenkori képviselője, Willard Van Orm an Quine tovább kommentálja Pla
tón „nem létezőjét”, és az elbűvölően józan analitikus filozófia alkoholmentes hum o
rával átitatott könyvében, a From a Log ICAI. POINT OF VlEW-ban (H arper & Row, 
New York, 1963, 2-4. o.) ezt a „bozontos, bogos, konfúz doktrínát” csak az általa adott
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szellemes becenéven (nickname) mint „Platón szakállát” -  Plato’s beard, azaz unalmas 
és üres locsogását -  idézi, és javasolja, hogy borotváltassék le Occam borotvájával. A 
könyvet, amely Platónt kozmikus jártassággal kommentálja, m int Quine filozófiájának 
eredeti szövegét ismerik, és mint ilyet kommentálják.

A kom m entár beszéd: beszéd pro és contra, beszéd mellette és ellene. Ugyancsak 
NIKOMAKHOSZI ETIKÁ-jában idézi Arisztotelész Hérakleitoszt: m inden a viszályból ke
letkezik. Polemosz -  a szavak háborúja, a polémia m inden dolgok nemzője és szülőatyja.

A kom m entár folyamatos beszéd, oratio continua: szigorúan lineáris ugyan, mégis -  
m int Peano nevezetes görbéje -  teljesen betölt egy egész teret. Az önm agát gondoló 
szellem terét.

A kommentár: dialógus a szerzővel -  mint a szellem soliloquiuma. Mégis, a kom
m entár dialógusa egyetlen soliloquium. Valójában a szellem -  ugyanaz a szellem, ame
lyik a művet megalkotta - , a szellem maga az, amelyik kommentálja önmagát. A kom
mentárban mindig a szellem beszél önmagával, ugyanaz a szellem tagadja önmagát, ame
lyik doktor Faustnak úgy mutatkozott be, hogy én az örökös tagadás szelleme vagyok.

M ű és kommentár: egy és ugyanazon szellem két hiposztázisa.
A beszéd is cselekvő tett, praxis, mondja ismételten Platón a THEAiTETOSZ-nak és 

A SZOFlSTÁ-nak szentelt dialógusaiban. „A léleknek önmagával folytatott párbeszéde” ez, 
az önmagát gondoló gondolat munkája, a szellem vajúdása azért, hogy világra hozza 
önmagát, hogy tudatára ébredhessen annak, mi is ő valójában, és hogy ezáltal aktuális 
valóságot adjon önmagának, hogy megvalósítsa és valóra váltsa önmagát.

És az a nyilvános és rendes beszéd, amelyet a kom mentár a fennálló kontextuális 
rend mellett vagy ellene beszél -  nyilvánosan és fennhangon -  a művel, ez is a szellem 
saját magával folytatott beszéde avégből, hogy az öntudatos lét állapotába emelje je
lenlétét a világban. És e végérvényesen soha be nem fejeződő verbális m unka ered
ménye -  ez, épp ez az, ami a filozófia tartalmát alkotja.

Az Eukleidészhez írt nem eukleidészi kommentár. A matematika azonban nem filo
zófia, és a matematikai tételek nem kommentárok, hanem  a már meglévő hipotézi
sekből, axiómákból, tételekből logikai interferencia útján nyert következtetések. Ezért 
olyan váratlan, olyan különös, hogy a „nem eukleidészi forradalom ” néven ismert tör
téneti esemény annak a kommentáló tevékenységnek az eredm ényeként jelent meg 
a történelemben, amelynek célja csupán az volt, hogy a geometria szentírását, Euklei- 
dész ELEMEK-jét értelmezze és interpretálja. A kom mentár először csak kérdéseket 
tett föl, azután m ár kérdőre vonta a művet, kételkedni kezdett Eukleidészben. Míg
nem annak az ideje is eljött, hogy nyílt nemet m ondjon a műre.

Ez azonban azt jelenti, hogy a nem eukleidészi világ maga is olyan m unka ered
ményeként jö tt létre, amelyet a filozófia spekulatív szelleme végzett a matematikán 
belül, azért, hogy e világot saját nemlétéből hozza létre, és hogy ezáltal az aktuális geo
metriai lét realitásának irreverzíbilis állapotába emelje.

De ez csupán egyik aspektusa azoknak a szingularitásoknak, amelyek a nem euk
lideszi geometriát olyan sajátos és valójában egyedülálló hellyel tüntetik ki a m atema
tikai történés Genezis-könyvében.

A nem eukleidészi rendszer első, következetesen végigvitt kidolgozása Gerolamo 
Saccheri EUCUDES AB OMNI NAEVO VINDICATUS -  A MINDEN FOLTTÓL MEGTISZTÍ
TOTT EukleidÉSZ — című híres művében található. Pater Saccheri S. J. ezt az 1733-ban
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megjelent m unkáját csupán Eukleidészhez írott kommentárnak szánta. És kom men
tárjának eredeti szándéka nem a konstrukció, hanem  a destrukció volt, nem az, hogy 
felépítse, hanem  hogy megsemmisítse a nem eukleidészi világot.

Igen, világot.
Mert Saccheri egyik legjelentősebb kommentárja az volt, hogy m indkettő külön- 

külön tekintve önmagában zárt világ: si unus, omnis -  ha egy, akkor mind - , ha egyetlen 
egyenes vagy háromszög eukleidészi, akkor m inden -  igen: a szó legszigorúbb ér
telmében: abszolút m inden -  geometriai tárgy eukleidészi. És ha egyetlen, akkor szük
ségszerűen mind nem eukleidészi. Ez Saccheri kommentárjának fundamentális és va
lóban nagy tétele. A két predikátum , „eukleidészi” és „nem eukleidészi”, mindegyike 
olyan tulajdonság, amellyel csak egyetlen tárgy rendelkezhet: a végtelen mindenség, 
az összes létező -  vagy nem létező -  mindensége. Minden geometria egy kozmológia.

A tudatosan követett cél, amelyet a jezsuita páter maga elé tűzött, szerény volt és 
alázatos. Saccheri csupán arra szorítkozott, hogy az Elemek egyik fundamentális ál
lítását, amelyet Eukleidész párhuzamossági posziulátuma néven ismer az utókor, kom
mentálja, és -  két évezred annyi sikertelen próbálkozása után, végre -  korrekt meta- 
matematikai interpretációját adja Eukleidész tételes állításának.

Azt az állítást, amelyet kommentált és amelyről be akarta bizonyítani, hogy hamis, 
Saccheri ugyancsak egy kommentárban, Proklosz KOMMENTÁRjAl-ban találta. Ezeket 
a kommentárokat Eukleidész ELEMEK-je Első KÖNYVÉ-hez írta a neoplatonikus szerző.

Proklosz ebben a kommentárjában -  I n primum Euclidis Elementorum librum 
-  terjedelmes magyarázatot szentel egy állításnak, amelyet ő maga az egész geometria 
legparadoxabb teorémájának nevez. Ezt a rendkívülien paradox tételt Proklosz maga 
is m ár készen találta egy századokkal korábban készült írásban, a rodoszi Geminosz 
munkájában, amely -  egy matematikai m unka számára -  az éppoly különös, m int je 
lentőségteljes PHILOKALIA-A SZÉPSÉG SZERETETE címet viselte. Geminosz maga is az 
eukleidészi posztulátumot kommentálta. Kommentárja belső kényszerűséggel veze
tett a fölöttébb paradox teoréma megfogalmazásához. Állítását Geminosz kérdés for
májában artikulálta, amelyet nyilvánvalóan a művel szembeni kétely sugallt. A kérdés 
a következőképpen hangzott: „Vajon nem léteznek-e olyan párhuzamos egyenesek, amelyek 
ugyanúgy közelednek egymáshoz, mint a hiperbola aszimptotái?” Az aszimptotikusan egymás 
felé konvergáló, de egymással soha nem találkozó párhuzamosok létezésére vonatkozó 
kérdésben nem nehéz felfedezni a tisztán spekulatív tartalmat, amely a szellem transz
cendens régióira utal: létezhet-e,egy másik, egy nem eukleidészi világ? Az egy belső 
képernyőjén megjelenik a második -  az azonos tudatában felmerül a nyugtalanító kér
dés a másik egzisztenciája iránt.

Proklosz kommentárja azonban már valami újat -  valami specifikusan geometriai 
szöveget is tartalmaz. Itt található első ízben az egzakt megfogalmazása egy olyan geo
metriai állításnak, amelyik ellentmond Eukleidész párhuzamossági posztulátumának. 
Ez a szöveg olyan szabatosan jellemzi az aszimptotikus párhuzamosokat, hogy ezentúl 
ez az állítás vált -  immanens szükségszerűséggel -  a nem eukleidészi világ m inden 
további m egdöntésére irányuló kísérlet céljává, ezáltal egyben inferenciális kiinduló
pontjává.

Ez az állítás képezte A minden folttól megtisztított Eukleidész tárgyát is, ezt 
kommentálta Saccheri -  lenyűgöző lelkiismeretességgel és kimerítő részletességgel -, 
ez ellen az inimica hypothesis ellen irányította briliáns logikájának egész fegyvertárát. 
Kommentárját végül azzal a diadalmas jelentéssel zárta, hogy az a diutumum proelium
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-  az az elkeseredett, életre-halálra menő viadal amelyet teorémáinak példásan fe
gyelmezett serege az ellenséges hipotézis ellen vívott, íme, végleges győzelemmel zá
rult: a nagy mű, az Elemek isteni korpusza ismét eredeti szeplőtlenségében ragyoghat 
a szemlélő előtt.

Az ellenséges hipotézis, amely ádáz viadalra buzdította Saccherit, ugyanaz volt, m int 
Geminosz legparadoxabb teorémája, és ennek megfogalmazása Saccheri kom m en
tárjában csaknem szó szerint megegyezik azzal az axiómával, amelyre Lobacsevszkij 
felépítette a maga nem euklideszi geometriáját. Nem csoda, hogy később, a nem euk
lideszi geometria megalapozása után Saccherit sokan azzal gyanúsították, hogy ka
cérkodott az ellenséggel, sőt hogy az inimica hypothesis szükségszerű következményeit 
de connivence avec l’ennemi -  titkos cinkosságban az ellenséggel -  fejtette ki, és méghozzá 
azzal a kegyetlen, more geometrico véghezvitt részletességgel, amelyre csak a szigorú lo
gika szadizmusa képes. De mindez csak bizonyíthatatlan találgatás. Ami azonban bi
zonyítható, az az, hogy a Saccheri által kiállított halotti lelet a nem euklideszi geometria 
születési bizonyítványa lett.

Anélkül, hogy ezt Saccheri akarta vagy tudta volna, a kommentárból mű lett -  olyan 
mű, amely eredetiségében jóval felülmúlta a kommentált nagy mű eredetiségét. Az 
adott mű közvetítője tanítóm esterré vált -  saját műve alkotómesterévé.

,A poézis magasabb rendű, mint a történetírás -  írja PoÉTIKÁ-jában Arisztotelész - , mert 
a história csak arról beszél, ami megtörtént. A poézis azonban filozofikusabb."

Eukleidész históriája is csak azt írta le, ami van: az ismert, való világ geometriáját. 
Saccheri poézise ellenben azt írta le, ami nincs: egy nem létező világ geometriáját. És 
ez előtte senki másnak nem ju to tt eszébe még álmában sem.

Kivéve -  talán, ha Dante szava hitelt érdemel -  Salamon királyt.

Dante kommentálja Salamon király nem eukleidészi álmát a Gibeon hegyén. A Ge
minosz által évszázadokkal korábban feltett kérdéshez Mose Májmúni, Maimonides 
A TÉVELYGŐK számára írott ÚTMUTATÓjÁ-ban azt a kommentárt fűzi, hogy vannak 
dolgok, melyeket az emberi imagináció nem képes maga elé képzelni, de az értelem 
mégis el tudja gondolni őket.

De ATÉVELYGŐK ÚTMUTATÓJÁ-ban Maimonides azt a kérdést is felteszi, hogy vajon 
Isten, aki mindenható, és akinek szabadsága végtelen, nem teremthetett volna-e kez
detben -  amikor még csak a semmi volt -  a semmiből akár egy nem eukleidészi világot 
is. Maimonides válasza ismeretes: „Nem!”

De -  ami figyelemre méltó -  Maimonides egy olyan négyzet segítségével jellemzi a 
nem eukleidészi világot, amelynek átlója összemérhető az oldalával. Ez a különös, a 
vizuális képzeletet megbotránkoztató négyzet geometriai figurája első ízben Ariszto
telésznek Az ÉGRŐL írott könyvében van idézve és felidézve. Ott úgy, mint szükség- 
szerű logikai következménye egy olyan állításnak, amelyről per hypothesin m inden to
vábbi indoklás nélkül kimondatik, hogy lehetetlen.

Arisztotelész példája kissé meglepő: tegyük fel például -  m ondja - , hogy a három 
szögnek lehetetlen eukleidészinek lennie. És ha éppen e z -a z  eukleidésziség-az, ami
nek a lehetetlenségét feltesszük, folytatódik a példa, úgy vannak olyan négyzetek is, 
amelyek diagonálisa összemérhető az oldalukkal. Az ÉGRŐL írott könyvében Ariszto
telész az Akadémia geométereinek rendkívül eredeti művét, a paradox négyzet figu
ráját kommentálja: az, hogy ennek átlója racionális, egy olyan állítás -  egy fundamen-
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Dante nyilvánvalóan azokat a kommentárokat kommentálta PARADicSOM-ában, 
amelyeket Szent Tamás és az őt továbbkommentáló középkori kommentátorok hada 
fűzött Arisztotelész műveihez. De valamivel később, A FESTÉSZETRŐL írott traktátusá
ban Leonardo már szembeállítja a matematikai igazság abszolút bizonyosságát a kö
zépkori skolasztikus disputációk kenológiájával -  m eddő és üres szócséplésével, és azt 
írja, hogy az igazság tudományából, m int amilyen a geometria, örökre száműzve marad a 
viszály, és hallgatásra van ítélve a civakodók nyelve, mert itt senki nem vetheti fel, hogy a há
romszög szögeinek összege két derékszögnél kisebb, itt örök hallgatásra van ítélve minden ilyen 
ellenvetés. Mire következtessünk ebből? Valóban vitatkozott-e a megvetett középkori 
kommentátorok szócséplő nyelve azon, hogy egy nem eukleidészi háromszög lehet
séges-e vagy lehetetlen?

Akárhogy lett légyen is, az a nem eukleidészi háromszög, amiről Leonardo beszél, 
nem süllyedt el az örök hallgatás Csendes-óceánjában, a civakodók nyelve nem némult 
el. A vita, a kételkedő disputáció nemhogy nem szűnt meg, hanem  ellenkezőleg: foly
tatódott, sőt egyre hangosabb, egyre hevesebb lett.

A csudálatos dolog: az aszimptotikus párhuzamosok és RAYMOND SEBOND APOLÓ
GIÁJA. Giovanni da Palermo, a m arannus -  valószínűleg a nagy Federigo Secondo -  
II. Frigyes német-római császár és kétszer kiátkozott stupor m undi -  ösztönzésére és 
annak nápolyi udvarában egy rövid latin nyelvű kom mentárban megpróbálta érthe
tővé tenni azt a kissé homályos és nehezen érthető megjegyzést, amely Maimonides 
kommentárjában a képzelőerő és az értelem közötti különbségről szólt. Giovanni da Pa
lermo kommentárjához 1549-ben Rabbi Moses il Provenzale írt héber nyelven egy 
további kommentárt. Giusepho de Padua -  mecénása, Don Diego H urtado de Men
doza támogatásával -  1555-ben olaszra fordította és Mantovában önálló könyvecske 
formájában ki is adta Moses il Provenzale írását. A könyvecske címe, COSA MERVI- 
GLIOSA, arra a csudálatos dologra, Geminosz paradox teorémájára utal, amelyet 
Maimonides kommentált ÚTMUTATÓ-jában: come possono uscire due linee sopra una 
superficie le quali si accostino sempre ne poseno incontrarsi mai -  azaz: hogyan húzhatunk 
meg sík felületen két vonalat úgy, hogy azok állandóan közeledjenek egymáshoz, de 
mégse találkozzanak soha? Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy a nem euklei
dészi gondolat történetében egészen a XIX. század elejéig ez a kis művecske m aradt 
az egyetlen olyan nyomtatott írás, amely a nép vernakuláris nyelvén íródott.

Francesco Barozzi latinra fordította Rabbi Moyses Narbonensis -  ezen a néven sze
repel nála II Provenzale -  kommentárját, és saját rendkívül részletes kritikai kom men
tárja kíséretében ADMIRANDUM ILLUD GEOMETRICUM PROBLÉMA -  AZ A CSUDÁLATOS 
GEOMETRIAI probléma -  címmel 1586-ban megjelentette Velencében.

Amint azt Luigi Maieru lelkiismeretes kutatásai kimutatták, a COSA MERVIGHOSA 
nyomban nagy feltűnést keltett az olasz félsziget partjain túl is.

Az első visszhang -  a korabeli matematikusok által alig figyelemre méltatott mun- 
kácskára -  Michel de Montaigne részéről jött. Híres esszéjében -  Apologie de Ray
mond SEBOND -  Montaigne azzal a csodálatraméltóan finom érzékkel kommentálta 
a csudálatos dolgot, ami ismételten szelleme nagyságáról vall: „Én inkább a hatást sze
retném figyelemmel követni, mint az okot. Mert, íme, vannak dolgok, amelyek gyakran 
megbotránkoztatnak. így azt mondották volt nékem, hogy a geometriában, amelyik azt gondolja, 
hogy minden tudományok között elérte a bizonyosság legmagasabb hegyfokát, vannak mégis olyan 
megdönthetetlen bizonyítások, amelyek aláássák a tapasztalat igazságát: úgy, amint azt Jacques
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Peletier mondotta volt nálam, hogy őneki tudomása van két olyan vonalról, melyek is egymás felé 
tartanak, hogy találkozzanak, amelyekről azonban bebizonyította, hogy soha, egészen a végtelen
ségig sem érkeznek el oda, hogy megérintsék egymást. Et qui sait s’il n ’est plus vraisemblable que 
ce grand corps, que nous appellons le monde, est chose bien autre que nous ne jugeons -  És ki 
tudja, nem sokkal inkább való szerű-e, hogy ez a nagy test, amelyet mi úgy hívunk: a világ -  nem 
egészen más dolog-e, mint aminek hisszük” -  kommentálja esszéjének zárószavaiban Mon
taigne a csudálatos dolgot. És kissé később követője, Francois La Mothe Le Vayer, a 
francia trónörökös, a Dauphin nevelője azt kérdezte egyik akkortájt sokat olvasott írá
sában: „Milyen alapon is tagadhatnánk meg a teremtés urától azt a képességet, hogy ne cseleked
jék Arisztotelész szabályainak vagy akár Eukleidész alapelveinek ellenében?”

További kommentárok következtek.
R.ECENSIO címen, három  évtizedre Saccheri után, Göttingenben publikált doktori 

értekezésében Georg Simon Klügel gondos vizsgálatnak vetette alá Saccheri művét. 
Liber singularis -  éppoly egyedülálló, mint fölöttébb különös m unka -  kommentálja 
Klügel Saccheri könyvét, m ert hiszen lelkiismeretes és bámulatra méltó szakszerűség
gel véghezvitt vizsgálata végzetes hibát fedezett fel Saccheri munkájában. A cím, am e
lyet Saccheri a premonitorikus diadal m ámorában adott könyvének, nem felel meg a 
mű tartalmának. Eukleidésznek semmi szüksége rá, hogy megtisztítsák. Az Elemek 
gyönyörűséges testén nincs semmi folt. Ezzel szemben szembeötlő logikai folt éktele- 
níti az Euclides ab omni NAEVO VINDICATED testét. Amint gótikus cellájában Klügel 
felütötte Saccheri könyvét, elszörnyült. Mint később doktor Faust az általa felütött Ter
mészet könyvében, Klügel m ár jóval azelőtt megpillantotta a Geometria könyvében a 
pentagram m a mirificum, egy addig ismeretlen makrokozmosz m inden folttól mentes 
jelét, egy lehetetlen világ kozmológiáját, és hirtelen a geometriai túlvilág kénes bűze 
csapta meg az orrát.

De nem riadt vissza. Hanem  arra a következtetésre jutott, hogy Az A CSUDÁLATOS 
DOLOG, amelyről Saccheri azt állította, hogy végzett vele, továbbra is sértetlenül fenn
áll. M inden bizonnyal egy enigma ipsius genii humani -  magának az egyetemes emberi 
szellemnek egy enigmatikus titka az, hogy az aszimptotikus párhuzamosok ellenállnak 
m inden megdöntési kísérletnek -  fejezi be recenzióját kissé melankolikus rezignáció- 
val Klügel.

Geometriai szöveg és kommentár: kreativitás és sterilitás. Sir Henry Savile 1621 -ben 
az oxfordi egyetemen m egtartott székfoglaló előadásában a párhuzamosság definí
cióját és a párhuzamosok eukleidészi posztulátumát kommentálta. Naevus in pulcher- 
rimo Geometriáé corpore -  hangzott Savile a következő évszázadokban szállóigévé vált 
mondása, amely Eukleidész párhuzamossági posztulátumát kommentálta: az éktelen 
foltot a geometria gyönyörűséges testén Savile abban vélte felfedezni, hogy az Elemek fehér 
lapjain hiányzik annak a szövegnek a fekete foltja, amely az eukleidészi állítás kétségbe 
nem vonható abszolút igazságát lett volna hivatva cáfolhatatlan és szigorúan logikus 
gondolatmenettel bizonyítani.

Miféle folt? És ha volt is ilyen folt, vajon kit érdekelt?
A Savile által publikált PRAELECTIONES tizenhárom előadásával egy időben teljesen 

új korszak nyílt meg a matematika történetében. A kutatás szinte robbanásszerű ki
bontakozása a szivárvány minden színében tündöklő váradan ötleteket és a meghök
kentően rendhagyó, heterodox módszereknek olyan hallatlan gazdagságát ontotta a 
világra, amely termékenységben felülmúlta mindazt, amit az emberiség mindaddig
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megélt: a végtelen kora -  azé a győzedelmes végtelené, amely az antik geométerekben 
még a horror infiniti borzalmát idézte fel a negatív, az imaginárius és a transzcendens 
számok kora, egy olyan korszak, amelyet a matemadka történetének legnagyobb nevei 
fémjeleztek: Bonaventura Cavalieri és Kepler, Geronimo Cardano és Del Ferro, John 
Wallis, Fermat és Newton, a Bernoulliak és Euler -  hogy csak néhányat említsek a sok 
közül. Minden tétovázás nélkül állítható, hogy a végtelen nagy aritmetikája és a vég
telen kicsiny geometriája, a negatív és a komplex számok algebrája -  Eukleidész Ele- 
MEK-jeihez viszonyítva mindez jóform án csak csupa foltból állt. Az új elméleteket 
botrányos rések szitája borította, amely eléktelenítette a bennük alkalmazott bizo
nyítási eljárásokat, m ert zseniális megalkotóik ahelyett, hogy olyan, more geometrico 
véghezvitt tisztességes bizonyításokat alkalmaztak volna, mint amilyenekre az Elemek 
tanították őket, mindenféle hajmeresztő gondolatmenettel próbálták igazolni és meg
alapozni matematikai boszorkánykonyhájuk éppannyira szellemes, m int fantomati- 
kus pandem ónium át. De hát adott-e valaha is valaki bármifajta bizonyítást arra, hogy 
ezek a nyilvánvalóan nem létező, túlvilágból elővarázsolt lények -  bebizonyított lehe
tetlenségük ellenére -  valóban egzisztenciával bírnak? Az új számok, mindezek a ha
mis, szofiszdkus, fiktív, abszurd, lehetetlen számok már a nevükkel is beismerték és 
nyíltan hirdették, hogy az ontológia olyan birodalmához tartoznak, amelyből egzisz
tenciájuk eleve ki volt zárva. „A lényeg, ami rejlik lényetekben, /  Azt nálatok, Uraim, /  Már 
olvashatjuk nevetekben” -  köszöntötte doktor Faust a túlnan általa felidézett urát.

De ki is hagyta magát ezektől a -  sokszor a fekete mágiára meg a teozófiára emlé
keztető -  motivációktól és igazolásoktól elriasztani, hogy mindemez, a túlnanról ér
kezett wondrous strange, csudálatos idegen lényeket -  melyek mennyisége vagy semmi, 
vagy csak imaginárius, vagy még a semminél is kisebb, avagy csupán mint ghosts of 
departed quantities, m int kimúlt mennyiségek kísértetei lebegtek a matematikus Hamlet 
szeme előtt az éj ködjeiben -  m indennek ellenére ne üdvözölje lelkesen, úgy, mint ide
gent szokás? De m int Dánia egykori hercege, a vele egy korban élő matematikusok is 
jól tudták, hogy Platón ideáinak, a úszta formáknak egében is vannak dolgok, ame
lyeket felfogni még az ő filozófiája sem képes.

Meglehet, hogy nem léteztek, de mindezek a fiktív, imaginárius, a semminél is ki
sebb, hamis, szofiszdkus és lehetetlen számok legalább azt a vigaszt nyújthatták a 
nemlétüket gyászoló matemadkusoknak, hogy ha létezni nem léteznek is, de legalább 
hatékonyak, és hogy egy nem létezőtől el nem várt erejű termékenységgel bírnak. Az 
is meglehet, sőt biztos, hogy az új elmélet korpusza nem volt éppenpulcherrimum -  de 
ha nem volt is olyan szép, mint Párizs legszebb leányának teste, ő is csak azt adhatta 
a matematikának, amije volt: szeplőset bár, de életet, elfajzottat bár, de viruló magzatot 
-  a nem várt és nem is sejtett új eredmények bő és gyönyörűséges termését.

Ilyen körülmények között kit is zavarhatott volna az alig észrevehető kis foltocska 
annak az antik istennőnek a -  bár valóban csudálatosán szép, de m eddőségében meg
merevedett -  hideg és élettelen márványszobrán, amivé az imm ár teljesen elaggott, 
ősi Elemek eucharisztikus korpusza dicsőültetett?

A XVI., XVII. és XVIII. század kreatív matematikai géniuszai a legkisebb fogé
konyságot sem mutatták Eukleidész foltja iránt.

A kom mentár mint a tudományos irodalom egyik ága ez idő tájt nem a legjobb 
hírnévnek örvendett.

Kommentár?
Minek?
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Most a mű, egyedül a mű volt a fontos. A nap égető feladata egészen más volt, m int 
a kommentár: valami újat, valami eredetit, nagyot, nagyszerűt alkotni, alkotni és m in
dig csak alkotni, nem pedig immár réges-rég elaggott, ha ugyan nem egyenesen 
kompromittált szerzők idejétmúlt, végleg elavult, ráadásul rettentően unalmas szöve
geit interpretálni, magyarázni és mindig újra és újra csak magyarázni. Mi értelme is 
lett volna értelmet adni az értelmetlennek, megérteni azt, ami amúgy is abszolút ért
hetetlen?

Már maga a „kommentár” szó is elég volt ahhoz, hogy irritációt és méla undort 
keltsen. Elég volt a szót kiejteni, hogy nyomban megjelenjenek az eleven emlékezet
ben mindazok az ócska, rossz emlékezetű szőrszálhasogatások és m eddő szócsaták, 
amelyeket csökönyösen és elkeseredetten, m ind-mind egy-egy más irányzat nevében 
vívott egymás ellen az irrefragabili, angelici és subtilissimi doctores középkori hada -  csupa 
szánalmas figura, akiknek neveit mind csak mint az időközben m ár réges-rég kimúlt 
Skóla földi maradványait tartották számon, és akik csak mint a nevetségesség megsze
mélyesítői szerepelhettek „az idézett szerzők” listáján. Ki érezhetett magában még von
zalmat ahhoz, hogy Eukleidész muzeális szövegét kommentálgassa?

Egyáltalán: ki olvasta Eukleidészt?
Sokkal izgalmasabb kérdések voltak napirenden.
A kutatás bonyolult, nehéz, de létfontosságú problémákkal volt elfoglalva: kamatos 

kamat és ballisztika, navigáció és hídépítés, égi mechanika, hővezetés, gépkonstrukció 
vagy bonyolult alakzatú boroshordók térfogatának meghatározása -  ilyen kérdések 
hozták lázba a kutatókat. És a megoldásukra kidolgozott módszerek nemcsak a m in
dennapi élet szempontjából bírtak jelentőséggel -  az itt elért eredm ények a gyakor
latnál is nagyobb horderejűeknek bizonyultak a tisztán elméleti gondolkodás szférá
jában. A kutatás előtt m erőben új, m indaddig nem is sejtett utak nyíltak, a vadonatúj 
metodológiák olyan varázseszközökkel bővítették a matematika fegyvertárát, amelyek 
hatékonyságban messze felülmúltak m inden addig elképzelhetőt.

Mindez óriási erőfeszítéseket követelt, és a telivér matematikusok a cél által meg
követelt buzgalommal vetették magukat az új feladatokra. M indenkit a feltalálás láza 
hozott tűzbe. Eredetiség, alkotóképesség, hatékonyság, produktivitás: ez volt az áhí
tott eszmény. Valamit felfedezni, a nem vártat, az előreláthatatlant, a bámulatosat, a 
feltűnéskeltőt, az elképesztőt napvilágra hozni -  az újat, m indig csak valami töké
letesen újat kitalálni és felfedezni - , mindenki ennek, csak ennek az elérésére tö
rekedett.

Termékenység, a siker kilátása, a hírnév reménye fűtötte fékezhetetlen ambícióju
kat. Versengeni ravaszul megfogalmazott agyafúrt problémák kigondolásában és 
megoldásában, szenzációs eredményeket létrehozni, soha nem sejtett új fogalmakat 
bevezetni, melyek m indenkit elképesztettek ugyan, de éppoly elképesztően óriási je 
lentőséggel is bírtak a kutatás számára: a nagy titkot napfényre hozni -  íme, ezeket a 
célokat tűzték maguk elé, ezekért lelkesedtek, ezeket rohamozták az újkor matema
tikusai. Vitatkoztak is egymással, de nem valami megvetésre méltó szemantikai szub- 
tilitások képezték a disputáció tárgyát, nem a rég levitézlett tegnapi Skóla gyerekes 
vitakérdésein kérődzgettek újra meg újra. Nem, az új korszak matematikusai azon 
civakodtak, hogy kié a prioritás joga, ki az igazi zseni, kinek já r  a jus primae noctis di
csősége a mindenki más számára érintetlen új feltárásában. Szaporodtak és sokasod
tak a konkrét eredmények, és a szellem új világának gazdagsága feltűnően éles kont
rasztban állt a boldogtalan szellemi szegények mennyországával -  az Eukleidészhez 
és Arisztotelészhez írt kommentárok és az ezekhez rekurrensen hozzáfüződő m éta
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kommentárok pokolian álmosító sivatagának szikkadt terméketlenségével. Az aktív 
matematikusok úgy érezték, hogy azok a legújabb szövegek is, amelyekkel koruk új 
kommentátorai Eukleidészt továbbmagyarázták, a dögletes unalomnak ugyanazt az 
áporodott szagát árasztják, mint a teológiai szemináriumok ósdi talárjai, m int a pe
nészes szövegek, amelyek egy szellőzetlen középkor kedvelt és éppoly szenvedélyes, 
m int amilyen értelmetlen és m eddő vitáinak tárgyai voltak.

A XVIII. századtól kezdve valóságos szóbeli rituálévá vált m inden szerző számára, 
hogy az ELF.MF.K-hez fűzött kommentárját, valamint a párhuzamosok posztulátumára 
adott legújabb bizonyítási kísérletét sztereotip litániával vezesse be. A konvencionálissá 
vált bevezető ujjgyakorlat célja mindvégig ugyanaz maradt: meggyőzni az olvasót a 
szerző vállalkozásának kiváló fontosságáról és különleges értékéről. Egy és ugyanaz a 
döntő érv olvasható változatlanul mindezekben a zsolozsmákban: az ókortól fogva az 
összes nagy matematikus -  valamennyien celeberrimi et illustrissimi viri -  mind azt a jeles 
feladatot tűzte maga elé, hogy egy szigorú bizonyítással alapozza meg a párhuzamosok 
posztulátumát, de az áhított sikert egyiküknek sem sikerült learatnia. Ámde ott, ahol 
a matematika legnagyobbjai kivétel nélkül mind elbuktak, íme, épp ott aratott végre- 
valahára diadalmas sikert a szerény -  és amúgy senki által nem ismert -  szerző, aki 
ezzel m ár be is jelentette igényét a jogosan kiérdemelt világhírre.

Eltekintve attól, hogy a szerény szerző éppolyan dicstelenül elvérzett, m int előtte 
mindenki más -  szerények vagy nem szerények - ,  a véget nem érő halotti beszéd, 
amely áhítatosan mormolja a kudarcot vallott szerzők nekrológjait, csak mély csa
lódást kelthet az olvasóban. Leszámítva az iszlám valóban nagy matematikusait -  akik 
olyan időben foglalkoztak a párhuzamosok posztulátumával, amikor a kom mentár 
még töretlen tudományos respektusnak örvendett, és amikor legnagyobbrészt az isz
lám világa produkálta azt, amit ma úgy hívnak, hogy „nyugati szellem” - ,  a lista csupa 
olyan szánalmasan középszerű és matematikailag teljesen terméketlen provinciális is
kolamestert idézgetett, m int H err Hofrath Kaestner, H err Hoffath Karsten, Klügel, 
Gensichen, Hoffmann, Seyfert, Schulz professzor urak -  akik mind m int illustrissimi 
et celeberrimi viri díszelegtek az akkori Universitas scientiarum jeles előkelőségei között, 
és bár ők m indannyian kizárólag csak testes Összes Művet írtak, valóságos helyük még
is inkább egy matematikai Hófehérke törpéi között volt, mintsem a geometrizáló Isten 
papjai és főpapjai társaságában.

Az egyetlen valóban kimagasló név, Pater Saccheri neve sehol sem szerepel ezekben 
az ünnepélyes recitációkban. Név? -  még mint teológusnak is -  ismeretlen maradt. 
Hiszen három vaskos kötetnyi vitairatát a gyónás szakramentumáról névtelenül kö
zölte Pallavicini bíboros és egy másik -  A Magányos Remete nőm de plume alatt publi
káló -  egyházi méltóság ellen. És hogy az ellenfeleivel szemben védett tézis az volt, 
hogy a hazugság mindenképpen főbenjáró bűn marad, amelyet semmiféle állami vagy 
egyházpolitikai érdek nem tehet legitimmé, de különösen az, hogy érvelésébe bele
szőtte a csak évtizedek múlva megjelenő A MINDEN FOLTTÓL MEGTISZTÍTOTT EUKLEI- 
DÉSZ-ének néhány bizarr és nyilvánvalóan nem csak teológusokat elriasztó, teljesen 
érthetetlen argumentumát, bizonyára nem járult hozzá híre öregbítéséhez. Nem, Pa
ter Saccheri nem volt tagja az elitek klubjának: mint marginalizált amatőr matemati
kusnak, neki csak a névtelen kis ismeredenek nagy klubjába volt belépési engedélye. 
„Ez a Saccheri már gyanította, anélkül, hogy nyíltan beismerte volna, hogy van valami avultság 
Eukleidészben, és az eljövendő idők számos vakmerőségének nyitott kaput a geometriába. De hát 
igaz, ki is volt ez a Saccheri? Csupán egy jezsuita” -  kommentálta az eseményt később, 
sokkal később, Paul Valéry.
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Az Eukleidész-kommentár és a matematika világa: geometria és metafizika. Ilyen 
körülmények között nem is csoda, hogy a kor igazi matematikusai őszinte szívű kö
nyörtelenséggel és nem titkolt megvetéssel kommentálták Eukleidész kom mentáto
rait -  feltéve, hogy egyáltalán futó pillantásra méltatták őket.

Ezt a matematikusok világában uralkodó általános hangulatot ju ttatta  kifejezésre 
Nicolas Malebranche, amikor a DE LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ című híres és sokat 
olvasott m unkájában leplezetlen felháborodással kommentálta a PRAELECTIONES 
szerzőjét, Sir Henry Savile professzort. Amit Malebranche Savile könyvéről mond, az 
maga az igazság, de olyan igazság, amely szomorú, m ert nem keresni kell, hanem  ta
lálni. És Malebranche valóban készen találta -  a PRAELECTIONES lapjain: „íme, egy tudós 
ánglius, akinek katedrája van Oxfordban, és aki úgy beszél erről a vállalkozásáról, mintha az 
valami roppant nagysággal és roppant nehézséggel bírna, és Istennek ad hálát azért, hogy a 
különös kegy folytán, amelyben őt részesítette, véghezvitte azt, amit megígért. Mit? A kör négy
szögesítését ? Ez a nagy ember azt magyarázta el, hogy a párhuzamos egyenesekre adott eukleidészi 
definíció és posztulátum hibás. íme, milyen bizarr célokat sugallhat nekünk a hamis tudákosság!”

Hasonlóképpen nyilatkoztak a következő nemzedékek matematikusai is: „Haszon
talan időpocsékolás!” -  írta a nagy Arnauld. Mindez nem egyéb, mint „a metafizikával és 
a geometriával való visszaélés” -  vélekedett D’Alembert. Laplace pedig hozzáfűzte: „Át 
kell engedni ezeket a vitákat a metafizikai geométereknek!” -  ahol is a metafizika szó minden 
bizonnyal nem bóknak volt értendő.

Találóbban m ondani aligha lehetett volna!
Igaz is volt, a kommentárok nem produkáltak semmiféle releváns és specifikusan 

geometriai eredményt. És leheteden volt nem észrevenni azt sem, hogy nem az esprit 
de géométrie, hanem  valamiféle rejtett, zavaros és tisztán metafizikai jellegű teleológia ve
zérelte őket. Mert a kommentárok által ajánlott bizonyítás a posztulátum igazságának 
megalapozására csupán eszköz volt ahhoz, hogy olyan célhoz jussanak el, amely a geo
metriai definíciók, lemmák és teorémák fegyelmezett hadrendjének sűrű hálózata el
lenére sem m aradhatott rejtve. És az, amit e vállalkozás egyes egyéni ágensei maguk 
elé tűztek, végső fokon egy nem eukleidészi világ lehetőségének a megdöntése volt, 
egy olyan világ elméleti megsemmisítése, amely mindenki -  geométerek és nem geo- 
méterek -  számára egyaránt, önmagát a nyilvánvaló lehetetlenséget reprezentálta.

És bár eszközeik a mos geometricus szigorú erkölcseit követték, és szövegeik logikai 
szükségszerűséggel összefűződő tételek láncolatából álltak, mindez semmit sem vál
toztathatott azon a kemény tárgyi tényen, hogy az általuk kitűzött cél otthona a me
tafizikai spekulációk transzcendens köreiben és nem a geometria égi szféráiban volt 
fellelhető.

Miért a kommentár? Mi a motivációja az Eukleidészt kommentáló irodalomnak? Ezt
a kérdést az ismert író és humorista, Georg Christoph Lichtenberg is föltette már, aki 
kísérleti fizikát adott elő Göttinga egyetemén, és ott egyike volt Gauss professzorainak: 
„Meggyőzni a kétkedőket? De ki győzhetne meg olyasvalakit, aki mindenáron képtelenségekben 
akar hinni?”

Igaza volt. Egy nem eukleidészi világ gondolatának megdöntése nem tartozott a 
geometria vagy a kísérleti fizika aktuális feladatai közé sem a m últban és még kevésbé 
a jelenben. De ha a probléma nem érintette és nem érdekelte a geometriát, akkor hol 
keresendő és főleg hol található az értelme és motivációja annak a két évezredes szaka



Tóth Imre (Párizs): De interpretatione (I) • 1253

datlan erőfeszítésnek, amely arra irányult, hogy ezt a nyilvánvaló képtelenséget, a 
nem eukleidészi világot megdöntse?

Ahhoz, hogy valaki továbbfejlessze a geometriát m int a matemadkai tudományok 
egyik ágát, hogy az Elemek rendszerét újabb és újabb érdekes vagy kevésbé érdekes 
tételekkel gazdagítsa, elegendő volt egyszerűen elfogadnia Eukleidész posztulátumát. 
Bizonyítani fölösleges volt. Mert az eukleidészi posztulátum igazságát nem is vonta -  
és nem is vonhatta -  kétségbe soha senki.

Mint Istennek -  Eukleidésznek sincs biográfiája. A hieratikus tetragram m a, ame
lyet kimondani tiltva van, csak annyit jelent: vagyok. És ebben már benne van a látható 
világ, amelyet kezdetben az Örökkévaló és rejtőzködő szerző írt. A geometrizáló isten, 
Eukleidész is csak mint nevének világa van jelen. És nevének jelentése az, hogy viselője 
jó hímek örvend. A neki ellentmondó tételek nem eukleidészi rendszere kifejezetten 
rossz hírű volt.

így aztán soha senki nem is érezte szükségét annak, hogy túlburjánzó, redundáns 
bizonyítással alapozza meg a jó hímek örvendő isteni geometria már amúgy is jó  h írne
vét, és hogy cáfolja a nyilvánvaló abszurditás egy olyan megtestesülését, m int amilyen 
a közismerten rossz hírű aszimptotikus párhuzamosok egyenespárja volt.

A matematikában számtalan nyitott kérdés, számtalan megoldatlan probléma volt 
ismeretes m ár annak idején, régen, és ismeretes ma is. Ilyen például, hogy véges szá
mú lépéssel és elemi szerkesztések segítségével előállítható-e olyan négyzet, amelynek 
területe egyenlő egy adott kör területével. Vagy: hogy valóban m inden páros szám 
felírható-e két prímszám összegeként?

Ezekre a kérdésekre választ keresni teljes mértékben indokolt volt, m ert ezek a té
telek a matematikai tudományok további kibontakozásában jelentős szerepet játszot
tak és játszanak. Az első kérdésre ma m ár tudjuk a választ: nem. A második kérdés 
még mindig nyitott. Azazhogy -  az alábbi válasz adható rá: valószínűleg igen. De ezt 
mind a mai napig nem tudjuk biztosan.

Ezzel feltűnő ellentétben az eukleidészi posztulátum igazságára vonatkozó kérdés
re semmiféle-fajta motiváció nem található a matematikai tudományok belsejében. 
Hiszen kezdettől fogva tudtuk -  méghozzá abszolút bizonyossággal - ,  hogy Eukleidész 
posztulátuma igaz. És, bármilyen furcsán hangzana is, azt, hogy Eukleidész párhuza
mossági axiómája igaz, ugyanilyen bizonyossággal tudjuk ma is, annak ellenére, hogy 
időközben az ennek ellentmondó nem eukleidészi axióma is befogadtatott a m atema
tikai episztémé univerzumába, és ott igazsága az abszolút bizonyosságnak ugyanazt a 
méltóságát viseli mind a mai napig, mint ami Eukleidész axiómájának mindig is kijárt. 
Ez nem volt soha nyitott probléma, és ma sem az.

„Mesterkélten affektált irományok ezek, amelyek nem könnyűvé, hanem csak idegessé teszik a 
tudományt. ” Ezzel az értékének -  illetve értéktelenségének -  megfelelő rövid töm ör
séggel végzett a kor legnagyobb matematikatörténésze, Étienne Montucla Eukleidész 
kommentátorainak népes, de nyilvánvalóan nem túl népszerű családjával. Étienne 
Lacroix, a nagy francia matematikus pedig még a XIX. század elején is fölteszi a re 
torikus kérdést a matematika alapjait tárgyaló munkájában: „Ugyan mi célt szolgál a 
lehető legvilágosabb fogalmakat titokzatosan agyonkomplikálni, haszontalan bizonyításokkal el
homályosítani azt, ami önmagában véve nyilvánvaló?”

Az a munka, amely Eukleidész posztulátumát volt hivatva kommentálni, az általá
nos megvetés bélyegét viselte magán, kiszorult a matematika zajló életéből, margina
lizálódott, és ott vegetált a tudomány perifériáin.
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A kommentár mint a tudás gyarapodása és a gondolat megmaradása. Itt meg kell 
mégjegyeznem> hogy az ezernyi megoldatlan probléma iránti érdeklődés az ismételt 
megoldási kísérletek kudarca nyomán előbb vagy utóbb elapad, a csata elnémul, a 
harcosok kimerülnek, a matematikai fegyverek elcsitulnak, és emléküket elnyeli a fáj
dalmat csillapító feledés vigasztalansága. Ilyen körülmények között igazán különös
nek tűnik, valójában fölötte feltűnő, hogy Eukleidész posztulátumának kommentálása 
mégis olyan m unkának bizonyult, amely megszakadás nélkül folyt tovább, amelyet 
nem adtak fel soha.

Épp ellenkezőleg.
Úgy tűnik, hogy a rossz hírnév nemhogy lelohasztotta, inkább m intha bátorította 

és tovább serkentette volna az érdeklődést a párhuzamosok problémája és az aszimp- 
toták iránt. Kimerülésnek vagy akár csak fáradtságnak semmi jele. Eukleidész kom
mentálása nemcsak hogy zavartalanul folyt tovább, hanem  egyre terjedelmesebb és 
terjengősebb lett. Az aszimptoták, az Eukleidész posztulátumának ellentmondó nem 
eukleidészi tétel cáfolata sajátságos, klasszifikálhatatlan műfajjá vált, és egyre nagyobb 
számú olyan szerzőt vonzott, akiknek megvolt a megfelelő esztétikai szenzibilitásuk 
egzotikus karizmája iránt. Ezek között volt a század egyik legjelentősebb m atematiku
sa, Johann Heinrich Lambert is. Egy nem eukleidészi négyszög „hipotézise olyan csábító 
következményekhez vezet -  írta Lambert -, hogy alig állhatok ellen a kísértésnek, mely igazsága 
vágyát sugalmazza”. De erőt gyűjtött, és ellenállt a kísértésnek. Ám annak a kísértésnek 
is ellenállt, hogy -  különben valóban zseniális -  ismételt megdöntési kísérleteit pub
likálja, m ert világosan látta, hogy mindezek csak argumenta ab amore et invidia ducta. 
Merthogy a hamisság „bizonyítását nem sikerült megtalálnom".

A tárgyhoz fűzött m inden egyes kom mentár -  a szó összes lehetséges értelmében 
vett -  igazi anairészisszé vált: megtagadni, m egtartani, a magasba emelni és továbbvin
ni. A legfrissebb kom mentár először is könyörtelen kritikai elemzésnek vetette alá az 
őt megelőzőt, ízekre szedte, megtagadta és látszólag meg is semmisítette elődjét. Az új 
kom mentár azzal az igénnyel lépett fel, hogy valami jobbal helyettesítette a régit, és 
hogy ezzel -  legalábbis a szerző véleménye szerint -  egyszersmind ki is m ondotta az 
utolsó, végérvényes szót az ügyben. De ő maga sem kerülhette el azt, ami összes előd
jének osztályrésze volt: az új kom m entár tárgyává lett egy közvetlenül reá következő 
újabb kom mentárnak, és utódja munkája következtében ő is osztozott elődei sorsában.

A kom mentárok szerzői a matematikai szubkultúrán belül külön társadalmi réteget 
alkottak. Többnyire teljesen jelentéktelen matematikusok voltak, nem ritkán amatő
rök és dilettánsok -  az universitas scientiarum hieratikus rendjéből kizárt, a valódi tu 
dományos életből kirekesztett peremfigurák. Ennek ellenére olyan szerepet játszottak 
a gondolkodás isteni theodikaiájában, amelyet aligha lehet túlértékelni. Mert a rekur- 
rens cáfolatok fluxusa konzerválta a kommentárt, de vele együtt -  egy immanens 
szükségszerűség erejével -  megtartotta az általa tagadott kom m entárt is. Ezáltal az idő 
folyamában a szüntelen éberség állapotában m aradt az érdeklődés a probléma iránt, 
a gondolat diakrón árama magába zárta, fölszíne magaslatára emelte, továbbhordozta 
egy lépéssel az időben.

Nekik tulajdonítható, hogy az elmúlt nem tűnt el a feledés feneketlen semmijében. 
Es az emlékezés különleges állapota a létnek, modalitása egy igen sajátságos modus 
essendi: az elmúlt jelenvalósága, az elmúlt valósággal telített megléte a jelen terében.

Az emlékezés a jelen belsejébe emeli az elmúltat, és azáltal, hogy tudja, befogadja 
az itt és most aktuális jelenvalóságába. Az elmúlt léte tudásában van.
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A fizikai univerzum -  eddigi tudásunk szerint -  alá van vetve a megmaradás szigorú 
törvényének: a világegyetemben lévő anyag és energia mennyisége változatlan. Az 
anyagi javak csökkennek és megsemmisülnek, ha fogyasztják őket. Ezzel szemben a 
tudáshalmaz, amely a szellem univerzumát kitölti, az állandó növekedés állapotában 
van. A szellem gyarapszik azáltal, hogy fogyasztják. A pénz kevesebb lesz, ha elköltik. 
A szellem birtokosa annál gazdagabb lesz, minél többen minél többet fogyasztják. Ja 
vainak mások által való elsajátítása -  a birtokos szellem értékeinek gyarapodása.

A gondolkodás univerzuma szakadatlanul tágul. De ez a világ is alá van vetve egy 
megmaradási törvénynek. Az érték akkumulálódik, mint egy tőke, az értékek gyara
podnak, az értéktöbblet halmozódik és megmarad. Minél többen vesznek el belőle 
minél többet, annál nagyobbra duzzad.

Az emlékezet az a természeti erő, amely a múlt szellemi tömegét konzerválja a je 
lenben, és belefoglalja a jelen lévő tudás belsejébe. A szellemnek az a munkája ez, 
amely -  egy véget nem érő kom m entár formájában -  az adottal folytatott párbeszéd
ben bontakozik ki, szüntelenül hozzáfűz a már meglévő tudáshoz egy mindig újabb 
és újabb szaporulatot.

Ez a múlttal folytatott dialógus az az erő, amely a szellemi univerzum állandó tá
gulását működésben tartja.

Miként a geológiai rétegek -  úgy rakódtak egymásra az El.EMEK-hez írott kom men
tárok szövegei. E szöveg egésze egyetlen, önmagában összefüggő verbális tömeg, a 
sok szó vége egyetlen kontextuális szövődmény, amelynek a szerzője is egy: az esprit 
de géométrie -  a geometria egyetlen és oszthatatlan szelleme. A kom mentátorok -  je 
lentősek vagy jelentéktelenek, lényegtelen -valam ennyien az esprit de géométrie önkén
tes szolgáinak vallották magukat. Az ő szövegét másolták, őt próbálták megérteni, és 
mindnyájukat egyetlen szándék vezérelt: hűség -  foltétien és alázatos hűség a mű 
szövegéhez. Ennek ellenére -  vagy éppen ezért -  mindig javítottak valamit a tradíció 
által hátrahagyott megfogalmazáson, mindig beleírták a m ár meglévő szövegbe a saját 
helyesebbnek ítélt olvasatukat. Helyenként átírták a szöveget, a m ár meglévőt bebo
rították új szövegekkel -  saját kommentárjaik szövegével. Önálló szerzőkké váltak.

A kommentár és a geometria szerencsétlen tudata. A kommentárok vissza-visszatérő 
sorozata egyre újabb és újabb tartalmakkal, egyre újabb és újabb elméleti meglátások
kal gazdagította a szavak eredetileg adott szövevényét. De az, ami így létrejött, már 
olyat is tartalmazott, ami Eukleidész szövegével homlokegyenest ellenkezett, mivel a 
kom mentár bevallott szándéka az volt, hogy Eukleidész iránti hűségét Eukleidész el
lenségének megsemmisítésével bizonyítsa.

Az ellenség nem létezett.
Ergo: ki kellett találni.
Ki is találták. Ott találták ki, ahol otthon volt: a kommentárban. A kom m entár az 

ELEMEK-hez ugyanazzal az abszolút egzaktsággal írta le a megdöntés céljára kitalált 
ellenséges nem eukleidészi világot, m int amellyel a kommentált szöveg szerzője, Euk
leidész saját, jó  hírnek örvendő világáról számol be.

Minden kom mentár hírt is adott a világnak saját végső győzelméről. De az inimica 
hypothesis nemcsak hogy sértetlen maradt, hanem  élt és virult, sőt extravagáns teoré- 
máinak meg nem döntött korpusza tovább prosperált, szüntelenül gazdagodott, és 
mind megbotránkoztatóbb csodálatossággal virágzott. „A nem létezőnek nincsenek tulaj
donságai” -  ismétli m induntalan Arisztotelész. De ha nem m indennapiak is, ennek a
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nem létezőnek voltak tulajdonságai. „Nincsen olyan hely, hol tartózkodhatna a nem létező. 
Mert hol van a Szfinx? És hol, milyen helyen tartózkodik a Kentaur?" A nem eukleidészi 
Szfinx azonban volt valahol: ott volt Eukleidész kommentárjainak lapjain. És volt he
lye a geometria Kentaurjának is. O tt tartózkodott AMINDF.N FOLTTÓL MEGTISZTÍTOTT 
Eukleidész elátkozott, de varázslatos kertjében. Hol? Igen, ott. Jelen volt -  de mint 
elviselhetetlen provokáció.

A kommentárokban egyre nagyobb számban halmozódtak fel az olyan tételek és 
bizonyítások, amelyek később a nem euklideszi geometria igaz tételeiként váltak 
ismertté.

Később, igen, később. Sokkal később.
Mert az akkori jelenben tétovázás nélkül hamisnak minősítették valamennyit, ha

bár m indaddig még egyiket sem sikerült megdönteni. És jóllehet nyilvánvaló volt, 
hogy szövegeik geometriai szörnyűségeket beszéltek, és geometriai m onstrumokról 
szóltak, egyetlen olyan eljárást sem sikerült produkálni, amely elfogadható érvet szol
gáltatott arra, hogy az állítások összessége bizonyítható logikai abszurditás lett volna.

A hosszú évszázadok tapasztalata inkább másfajta lehetetlenségre utalt: ahogy el
hangzott a neve, lehetetlennek látszott, hogy a gondolkodó szellem valaha is megsza
badulhasson a geometriai mitológiának ettől az iszonyatot keltő kentaurjától. Minden 
új kom m entár tartalmazta azt a szöveget is, amit kommentált és bírált, ily módon a 
régebbi szövegben m ár meglévőkhöz a soron következő kom m entár m indig hozzá
tette a maga újabb és ugyancsak nem eukleidészi szörnyűségeit, és elfogadható refu- 
táció hiányában -  a szerző kinyilatkoztatott szándékával ellentétben -  sértetlenül meg
őrizte valamennyit a jövő számára, és ezáltal mind magasabbra emelte a tudás biro
dalmában, és továbbvitte őket az időben.

Mindaz a hatalmas erőfeszítés, amelyet hivatottak és hívatlanok a nem eukleidészi 
világ megsemmisítésére pazaroltak, végül is oda vezetett, hogy a XIX. század elején 
m ár valóságos palimpszeszt állott készen, amelynek egymásra rakódó írásrétegei az 
Eukleidészhez írott kommentárok összességét tartalmazták. A geometriai beszéd 
összességének egymásra rakódó verbális terét polarizálta a benne egymás ellen beszélő 
két szöveg: eukleidészi beszéd és nem eukleidészi ellenbeszéd recitálták itt monológ
jaikat egymással párhuzamosan, egymással ellentétes irányok felé.

Világos és kétségbevonhatatlan csak a logika maradt: ha az eukleidészi világ a létező 
és az igaz, akkor tartalmának negaciójábol következik, hogy a nem eukleidészi a hamis 
és a nem létező. Legföljebb az egyik lehet igaz, de nem szimultán mindkettő. Ez a teljesen 
ésszerű tilalom a kizárt ellentmondás logikai axiómája. A kizárt harm adik logikai axió- 
mája egy parancsolat: legalább az egyik állításhoz hozzárendelendő az igazság predi
kátuma. A két axiómából együttesen következik a szigorú alternatíva: „vagy-vagy” -  
vagy az egyik igaz, és akkor a másik hamis -  vagy pedig megfordítva, de az egyik a 
kettő közül m indenképpen: logikailag ki van zárva. Mert az igazság egy, és egy a létező 
is, a mindenség, a világ m int az igazság testet öltött hiposztázisa. De melyik az az út, 
amelyik elvezet a mennyei világhoz? Melyik az az igazság, amelyet az egyetlen való 
világ hirdet? Az eukleidészi? A nem eukleidészi? Itt elnémul a kommentár.

A beszédszubsztanciával kitöltött szótér polarizációja felfedte az esprit de géométrie 
kettéhasítottságát. Az alternatíva logikai bizonyossága a teljes bizonytalanságot és a 
szó etimológiai értelmében is kétségbeesést vont maga után. A két ellentétes pólus kö
zött a geometriai ráció ide és tova hányattatott, m int a sáska, és feltartóztathatatlanul
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zuhant a szerencsétlen tudat szellemi állapotának mélyeibe. „Két lélek lakozik, ah! a kebe
lemben” -  sóhajtott fel doktor Faust, a geométer.

Mert eukleidészinek tudta önmagát, értelme azonban birtokában volt a másik, az 
idegen tudásának is, és tudatában volt annak is, hogy szelleme a nem létezőt és hamisat 
mint sajátját, mint önmaga elidegenítheteden tulajdonát is ott hordozza magában, és 
nem tud szabadulni tőle, nem szakíthatja ki önmagából. „A hamis a másik, a szubsztancia 
negatívuma, de mint a tudás tartalma ez az igaz” -  írja Hegel A SZELLEM FENOMENOLÓ- 
GIÁJÁ-ban.

A spekuláló én belenézett a tükörbe, a speculumba, amely szintén ő maga volt. O tt 
meglátta a másikat, az idegent. „Ez én vagyok -  m ondotta - ,  én, a magam visszájára 
fordított nem én, aki a hamisat beszéli. De melyik állíthatja magáról, hogy vagyok, én 
vagy nem én?”

Saccheri, Lambert, a fiatal és valóban zseniális kölni ügyvédbojtár, Franz Adolf 
Taurinus, nagybátyja, a jogtudom ányok professzora Harkovban, Ferdinand Kari 
Schweikart személyes életpályái ennek a szerencsétlen tudatnak a jele alatt bon
takoztak ki. Gauss egyik legtehetségesebb tanítványa felváltva hol az euklideszi, hol 
az „antieuklideszi” geometriát deklarálta az egyeüen igaznak, és a geometriai tragédia 
teljes drámaiságával vált meg -  nagyon fiatalon -  életétől. Gauss m ajdnem  harminc 
éven át volt a geometriai boldogtalanság áldozata, amely Bolyai Farkast élete végéig 
kínozta, és a szerencsétlen tudat volt a szerzője annak a szomorújátéknak is, amely a 
Bolyaiak kettős biográfiáján átvonuló végzetes hasadást vitte színre a transzszilván 
színpadon.

A geometria édenkertjében is volt egy fa. Ezen is m egterm ett egy gyümölcse a tiltott 
tudásnak. Itt is jelen volt a csábító kísértés és a szerencsétlen tudat, hogy a m inden 
folttól mentes geometriai igazság sem kerülheti el az ellenkező igazság bűnébe való 
esését. De nem sokáig váratott magára, míg a geometria tudatára ébredt annak, hogy 
ebben a bűnben leghatalmasabb erénye nyilatkozott meg -  esése a bűnbe volt felemel
kedése a geometrizáló isten kegyébe.

(Folytatása következik.)

Lászlófíy Aladár

FÉNY, BETŰ, IDŐ, ÓCEÁN

A nyár betört. Mint víz alatt, 
lelassul m inden és szabad. 
Megtelt a táj, a szél betört. 
Akváriumhomályú zöld 
a messzeség. Úszó vonat 
kerülgeti a dombokat, 
ezüsdő csíkos hal-hasán


