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eluntuk ezt a limlomot 
s ha olykor-olykor 
előkerül egy fiókból 
döbbenten rácsodálkozunk 
ez lett volna e régimódi 
gönc bírt rá aranyszájjal szólni 
nyelvbodás volt öreg hiba 
elcserélt maskara

Tóth Im re (Párizs)

DE INTERPRETATIONE (II)
Nem euklideszi geometria: 

két évezred kommentálja Eukleidészhez
Halasi Zoltán fordítása

Kant kom m entálja Eukleidészhez és Szent Thmáshoz. Kant nagyra értékelte Klügel 
„kritikus szellemé”-t, amelyről az eukleidészi posztulátum bizonyítási kísérleteinek ku
darcáról szóló, fentebb idézett RECENZló-ja tett tanúságot. Eberhardt megjegyzését, 
hogy a geometria egy axiómájának a negációja a következmények negációját is maga 
után vonja, azzal a nem m inden iróniától mentes megjegyzéssel kommentálja, hogy 
akkor hát ezentúl egy licentia geometrica is létezni fog, mint ahogyan a licentia poetica 
m ár rég létezik. Az aszimptotikus párhuzamosok ismertek voltak számára. De abban, 
hogy ez és ezzel együtt egy nem eukleidészi háromszög fogalma megdönthetetlennek 
látszik, Klügeltől eltérően Kant nem a szellem kifürkészhetetlen enigmáját látta, ha
nem ellenkezőleg, a tiszta ész önkritikáját, amely egyből lerántja a fátylat a rejtőzködő 
szellem nagy titkáról. Az önmaga tükrében önmagát spekuláló szellem lepel nélkül 
megmutatkozik önnönm aga előtt. Az értelem számára egyből tudatossá válik, hogy 
az ellenséges hipotézis ellen folytatott viadal azért bukik meg újra és újra, m ert az 
eukleidészi és nem eukleidészi ellentéte logikailag feloldhatatlan alternatíva, amely
nek az eldöntésére a diszkurzív ész nem rendelkezik eszközökkel: az eukleidészi és a 
nem eukleidészi állítások alternatívája elvileg eldönthetetlen, m ert mindkettő szintetikus 
ítélet, ami azt jelenti, hogy a „háromszög” grammatikai alanya m indkét egymásnak 
ellentmondó, de önmagában logikailag konzisztens, ellentmondásmentes ítéletnek -  
annak, amelyik az „eukleidészi”, éppúgy, m int annak, amelyik a „nem eukleidészi” 
állítmányt rendeli hozzá alanyához. Hogy a nem eukleidészi állítás nem bizonyítható, 
az világos. De egyből világos lett az is, ami m indaddig rejtve volt: az eukleidészi tétel 
is bizonyíthatatlan. így aztán a szükségszerűség erejével hozzátapadó igazság forrása 
nem is lehet a logika. És a logikailag eldönthetetlen eldöntése nem is a logika, nem a 
diszkurzív ész, hanem  az értelem -  tehát egyedül a szubjektum képessége, előjoga,
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feladata és kötelezettsége. A „dönteni” ige grammatikai szubjektuma csak maga a 
szubjektum lehet.

Ez volt Kant kommentárja az Eukleidészhez fűződő kommentárokhoz.
In sensu strictissimo metaphysico egy nem eukleidészi világ léte lehetséges, és Isten ta

lán már meg is teremtette -  valahol, ez volt Kant metakommentárja Maimonides és 
Szent Tamás kommentárjaihoz.

Platónhoz pedig azt a kommentárt fűzte, hogy az a szükségszerűség, amellyel az 
euklideszi geometria kétségtelenül rendelkezik, nem a hiperurán formák objektív 
realitásában, nem is a logikában -  amit már Platón is tudott - ,  hanem  a szubjektum 
belsejében van megalapozva. Az igazság forrása a szubjektum belsejében van ugyan, 
de a szubjektum egy transzcendentális intuíció belső kényszere alatt áll, és éppen az, 
amelyik az alternatívát az eukleidészi igazság számára dönti el.

Sorsdöntő meglátás: a bizonyítások sorozatos kudarca nem a megismerőképesség 
emberi korlátáira és gyengeségére, hanem  ellenkezőleg, a szellemnek arra a hatalmas 
képességére és erejére utal, hogy kitágítsa önmaga megismerését.

Kant kritikai filozófiájában a kommentárirodalom elérte történelmi pályájának eg- 
zaltációs pontját. A zavaros köd egyből lecsapódott, és egy egyetlen lenyűgöző struk
túrájú áttetsző kristállyá változott. Az, ami rejtőzködött, láthatóvá vált és megnyilat
kozott: az, hogy hol is van, miben is áll az igazi probléma. Ez nem a geometrián belül 
van, m ert az alternatíva geometriai módszerekkel eldönthetetlen, hanem  a geometriát 
megágyazó transzcendenciában. Az igazi probléma -  a szubjektum. Hic Rhodus, hic 
salta: hogyan van megalkotva a szubjektum, mi az a sajátossága, amelynek folytán az 
igazságot a szükségszerűség erejével egyedül Eukleidész tételének ítélje oda? Válasza 
ismeretes: nem a logika, csak a transzcendentális intuíció lehet az, amelyik az egyetlen 
igazságot Eukleidésznek és egyedül neki ítéli oda, a transzcendentális intuíció az a 
gát, amelyik a gondolkodás nem eukleidészi áram át feltartóztatni képes.

De ha mindkét geometria konzisztens, és ha az igazság forrása nem a logikában, 
hanem  a szubjektum belsejében van, akkor felvetődik a kérdés, nem mond-e ellent a 
szubjektum lényegének, hogy m inden látható kényszer nélkül misztikus gátat emeljen 
saját szabadsága áram a elé? Ez a kérdés végzetes rést ütött a gáton. De akárhogy lett 
légyen is, a múlt csak ezen a résen át érkezhetett el a nem eukleidészi jövőhöz.

Kant ellene volt a nem euklideszi geometriának?
Kétségtelenül! És őellene lázadt fel híve, Gauss, ellene lázadozott Bolyai János épp

úgy, mint Lobacsevszkij.
Ez mind igaz.
De ha nincs Kant, nincs nem euklideszi geometria.
És éppen ebben „nyilatkoztatja ki -  saját akarata ellenére -  az értelem a maga titkos dia

lektikáját”, amelyről maga Kant beszél PROLEGOMENÁ-jában: adott tézisből összes kon
zekvenciáját levonni és egy másikból, a logika törvényeinek legszigorúbb alkalmazásá
val, éppen az ellenkező következtetésekre jutni.

A nem eukleidészi kom mentár m int Eukleidész művének megerősítése. A nem euk
lideszi geometria megalapozói, Gauss, Bolyai, Lobacsevszkij és -  rájuk csak kevéssel 
később -  Riemann, a geometria Új Testamentumának négy apostola, a majdani nem 
euklideszi geometriának szinte m inden fundamentális tételét leolvashatták volna a 
rendelkezésükre álló palimpszeszt szövegében. De ők -  csakúgy, m int a régebbi kom
m entátorok közül annyian -  egymástól függetlenül, m ind önállóan juto ttak  el ezek 
felismeréséhez. Önálló, egymástól messze élő, különböző generációk gyermekei bár
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-  de mindegyikük tudatában szinte egyidejűleg jelent meg a decizíven új gondolat: 
az idő itt volt, Uram, és a világszellem -  amely m indenütt egykorú önmagával, m inden 
nyelven beszél, és állandó lakhelye Cosmopolis -  egyazon időben terítette árnyékát a 
napórákra az összes m eridiánon -  Göttingában, Kazanyban, Marosvásárhelyen.

Ilyen körülmények között joggal vetődik fel a kérdés: mi volt az a lényeges többlet, 
ami által hárm uk szimultán tettéből egyszeri esemény lett? Un grand événement pour l’Esp- 
rit -  hogy Valéry éppolyan szép, mint pregnáns kifejezésével éljek.

Mindössze annyi, hogy ők a m ár meglévő szöveget teljesen újszerű módon, min
denki mástól radikálisan eltérő szellemben kommentálták és interpretálták. Ez a nagy 
esemény egy magna conjunctio folytán jö tt létre a szellem birodalmában: a gondolkodás 
két nagy vonala -  filozófia és geometria -  egymásra talált. És amit Valéry a két nagy 
fenevad, Napóleon, a Grande Armée császára, maga a „világszellem lovon”, és Goethe, a 
költők királya, híres erfurti találkozásáról mondott, ugyanaz áll a geometria és filozófia 
találkozásáról is: „II fant bien que ces deux grandes lignes se rencontrent” -  eme két nagy 
vonal találkozása szükségszerű esemény volt.

A nem eukleidészi szöveg rituális szigorral artikulálta a geometria anyanyelvét, 
amelynek egész szókincse m ár benne volt Eukleidész szótárában. A nem euklideszi 
geometria architektúrája a legkínosabb pedantériával követte Eukleidész rafinált m e
todológiáját, épülete more geometrico épült, akárcsak Eukleidész geometrizáló istené
nek szentélye Alexandria városában.

Nem újfajta bizonyítási technikák, nem valamilyen fundamentális teoréma meg
fogalmazása és bizonyítása -  a rendelkezésre álló geometriai szöveg tökéletesen új és 
teljesen váratlan hermeneutikája, ez volt az, ami elvezetett a specifikusan nem euklei
dészi rendszer megalapozásához, ebben rejlik az egyetlen lehető indoklása annak, 
hogy a nem eukleidészi magna instauratio lobogója teljes joggal hirdethette azt a szót, 
amit 1871-ben Otto Liebmann, az újkantiánus filozófiai iskola megalapítója betűzött 
ki elsőként im m ár kibontott zászlaján: „Forradalom. ”

Az interpretáció nyilvánvalóan nem tartozik a számító intelligencia, a komputációs 
értelem -  sem a természetes, sem a mesterséges intelligencia képességei közé. A her
meneutika egyedül a filozófiai spekuláció munkája.

Marx Károly FEUERBACH-TÉzis-e ismeretes: „A filozófusok a világot csak különböző
képpen értelmezték; a feladat azonban az, hogy megváltoztassuk." Hagyjuk egyelőre, hogy 
kinek a feladata az emberi társadalom világának megváltoztatása. Mindenesetre 
Gauss, Lobacsevszkij és Bolyai épp ellenkezőképp gondolták: ők azt tartották felada
tuknak, hogy az általuk magyarázott és bírált szövegeken keresztül értelmezzék a 
geometria adott világát. És az ő interpretációs tevékenységük eredm ényeként meg
született egy tökéletesen új, azelőtt senki által még csak nem is sejtett világ -  a nem 
eukleidészi világ.

Gauss egyetlen szóban összegezte a kommentárt, amit ezúttal ő fűzött Eukleidész- 
hez: „Nem." Ez a prefixum nyilvánvaló program ot hordozott magában. Ez az egyeden 
prefixum tüntette ki az új rendszert a geometria nemesi oklevelével: nem euklideszi 
geometria.

Ezáltal ő, Gauss maga határozta meg az új geometria sajátos genealógiáját. Nemes 
kommentárjával Gauss nyíltan kifejezésre juttatta, hogy tagadja a művet. Az új geo
metria családfája tövénél ez az egy szó áll: nem.

Az új geometria evangéliuma jó  hírt hozott -  „Kezdetben volt az Ige: Ne legyen! 
És lön”.
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Gauss onomaturgiája azonban olyan herm eneutika csillagzati jegyében született, 
amelyből egy tökéletesen új filozófia magas energiájú szelleme sugárzott.

„A lét és a nemlét amfibiái” -  így beszélt még Leibniz is azokról a számokról, amelyeket 
a XVI. század olasz matematikusai agyaltak ki, és akik az ezeknek adott fiktív és ima- 
ginárius, majd irracionális és transzcendens nevekkel egyben közhírré tették a számok 
más, új világainak valóságos létezését: a már meglévő és ezért racionálisnak és termé
szetesnek nevezett számok univerzuma mellett és ezzel egyetemben. Ugyanúgy, ez a 
tagadó prefixum is a nem euklideszi geometria nevének elején korántsem az euklei- 
dészi művel való leszámolást, még kevésbé annak megsemmisítését jelentette. A filo
zófiai credo, amit ez a különös tagadás vallott, nem az volt, hogy a régit le kell rombolni, 
nem, hanem  hogy olyan új rendszert kell alkotni, amely maga is igazi mű, egy teljes, 
önmagában zárt autonóm  világ, és -  a m ár meglévő mással együtt, a más mellett, egy
ben vele szemben -  elfoglalja helyét a tudásnak ugyanabban az egy univerzumában, 
hogy ott békésen együtt éljen vele. Ez a tagadás tehát ahelyett, hogy lerombolta volna, 
új és döntő érvvel erősítette meg és igazolta a m ár meglévő létét, a régi további 
fennmaradását.

„Ton premier mot fu t NON” -  ez az utolsó szava Paul Valéry FAUST-jának.
Ez az újszerű tagadás, mely a teremtésre irányult, kimondottan konstruktív jellegű 

volt. Az egyeden „nem” egy kettőshangzat: tagadja Eukleidész teorémáinak tárgyi tar
talmait, és ezáltal nem eukleidészi tartalommal telített tételeket állít; de tagadja a nem 
eukleidészi tételekhez az alternatíva kényszere folytán hozzárendelt hamis logikai ér
tékét is, és ezt -  a kényszerekkel szembeszegülve -  az igaz értékével cseréli fel.

Hegel a negativitás szörnyű hatalmáról beszél: ez „a gondolkodás, a tiszta én energiája. 
Ennek köszönhető, hogy az, ami gúzsba van kötözve, és híján van a realitásnak, saját létébe 
emelkedik, és megvalósítja szabadságát”. Az a Nagy Negáció, amely a nem euklideszi 
geometria születését adta hírül, határozottan ellentmondott annak a harsány jelszó
nak, mely vele csaknem egy időben azt hirdette, hogy „Isten halott”. A geometria forra
dalmárai között a szkepdcizmus és a nihilizmus nem talált szövetségesekre, a geo
metriát beágyazó metafizikai térbe ezek a filozófiák soha nem vétettek fel, destruktív 
erkölcsük vagy erkölcstelenségük nem számíthatott semmi rokonszenvre, még hal
vány visszhangot sem sikerült keltenie a geometriát beágyazó szellemi térségben.

Nem zendülés vagy államcsíny, nem trónfosztás és -bitorlás -  a nem eukleidészi for
radalom nem volt egyszerű hatalomcsere. Eukleidészt tagadta ugyan, de meg is tar
totta, továbbvitte, és sokkal magasabbra emelte, m int ahogy volt. Nem Eukleidész igaz
ságát döntötte meg -  a nem eukleidészi forradalom ennél sokkal nagyobb szentséget 
fosztott meg egyedülálló és m indaddig érinthetedennek hitt szentségétől: a kizárt el
lentmondás axiómáját. Ez az axióma megtartja hatalmát külön-külön az eukleidészi 
világban éppúgy, mint a nem eukleidészi ellen világban. De megszűnt abszolút uni
verzalitása: a geometriai világokat magába ágyazó szellemi térségben nem uralkodik. 
Itt azonban megerősödik a kizárt harm adik hatalma. Mert ez a szubjektum szabad
ságának az axiómája. Mert a szubjektum lényege a szabadság: a döntés és a tett. És a 
kizárt harm adik megköveteli a cselekvést. És a cselekvés a geometriában az igazság 
hozzárendelésének a tette olyan tézishez, amelynek igazságát sem a külvilág, sem a 
logika nem képes megalapozni. A kizárt harm adik a tédenség: megtartani az eldön
tetlent, az igaz értékét sem az egyikhez, sem a másikhoz nem rendelni hozzá. Parancsa: 
az igazságot legalább az egyiknek ítélni. De nem tiltja, hogy egyetlen tett m indkettő 
számára az igaznak ugyanazt az értékét rendelje hozzá. Ez a szubjektum és egyedül 
a szubjektum döntésétől függ. És ebben a döntésben a szubjektum szabadsága nyilat
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kozik meg: a „vagy az egyik, vagy az ellenkezője igaz” helyett az „igaz az egyik, és igaz 
az ellenkezője” mellett dönteni.

A hermeneutikus dekódolás a nem euklideszi geometria szövegében a szabadság 
manifesztumát olvassa.

H etedik LEVEL-éből és ÁLLAM-ából, de különösen a TöRVÉNYEK-hez fűződő Epi- 
NOMISZ-ból tudjuk, milyen visszataszítónak tartotta Platón a nevetséges nevet, amelyet 
a parlagi föld sarától nem szennyezett örök formák és az abszolút igazság tudománya 
visel: paraszti föld mérése, geo-metria! De akármilyen tiszta legyen is az akrón geo
metria fennkölt igazsága, egy bizonyos: diakrón históriájának lapjait visszavonhatat
lanul beszennyezi az anyaföld makulája. Mert születési helye, ezt Hérodotosz tanúsít
ja, a Nílus deltájában van, ahol Egyiptom jeles földmérői mérték zsinórjaikkal a pa
raszti telkek földjét. De nincs olyan földi, de még olyan égi vagy akár hiperurán Nílus 
sem, amelynek deltájában a mérés arra az eredményre vezethetett volna -  és vezet
hetne ma is - , hogy nem létezik egyetlen olyan négyzet alakú telek sem, amelynek oldalai 
derékszögben metszik egymást. Nincs olyan e világi vagy túlvilági megfigyelés, amely 
megtapasztalhatná egy olyan négyzet egzisztenciáját, amelynek mind a négy oldala 
négy végtelen hosszú és egymással párhuzamos egyenes volna. Ilyen négyzet nincs, és 
nem volt soha, még Platón hiperurán mennyeinek országában sem. Nemcsak igazsága 
tiszta, a nem euklideszi geometriának a históriája is mentes minden földi szennytől.

A nem eukleidészi genezisz parthenogenezisz. Egyedül a nem eukleidészi négyzet 
fogalma szeplőtlen. Egyedül a nem eukleidészi koncepció makulátlan.

Kant ismert kérdése, „hogyan lehetséges tiszta geometriai”, Eukleidész geometriájára 
vonatkozott, és ezért azt jelentette, hogy hogyan lehetséges az, ami van. De mivel a nem 
euklideszi az egyetlen valóban tiszta geometria, Kant kérdése azt jelenti, hogy hogyan 
lehetséges az, ami nincs és ami lehetetlen.

A herm eneutikai kör bezárul: Eugenio Beltrami olasz interpretációja a nem eukli
deszi geometriához. Időben egy korszakot zár le és új korszakot nyit az a kommentár, 
amelynek szerzője Eugenio Beltrami volt. Új korszakot, m ert a matematika történeté
ben első ízben jelent meg olyan professzionális munka, amely radikálisan elüt a szak
mai publikációk szokványos technikai jellegű címeitől: A NEM EUKLIDESZI GEOMETRIA 
INTERPRETÁCIÓJA

„Interpretáció” -  m int matematikai szakterminus? Ez a herm eneutika, a metafizika 
egy olyan ágának a szava, amely iránt a matematikusok semmi gyöngédséget nem 
mutattak. De Beltrami a századvég egyik legnagyobb és általánosan elismert matema
tikusa volt, és az ő herm eneutikáját nem lehetett nem komolyan venni!

Beltrami ideája nemcsak új, hanem  -  amint zseniális gondolatokkal gyakran elő
fordul —rendkívül egyszerű is volt. Az eukleidészi térben felállítható a nem eukleidészi 
világ egy térképe. Ez a dolog lényege. Ezt a térképet Beltrami az általa újonnan be
vezetett „modell” szóvaljelölte. Természetesen ugyanaz érvényes a nem eukleidészi sík
ra is: ebben felállítható az eukleidészi világ egy térképe.

De az a konfiguráció, amely a nem eukleidészi világ térképe, az eukleidészi síkban 
fekszik, és annak természetes része. Éspedig egy nagyon kicsiny, véges része. Például 
egy tetszés szerinti körlap, mint egy diszkoszkorong vagy egy tányér, amelyre csupa 
körív van rajzolva. Ezek m ind két pontban metszik a kör kerületét, és azt vagy derék
szögben, vagy rézsútosan teszik. A körlapon láthatók azonban más, kisebb és teljes 
körök is, meg olyanok is, amelyek a korong perifériáját csak egyetlen pontban érintik. 
Azt hiszem, az olvasó ezt minden rajz és m inden előzetes geometriai ismeret nélkül is
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maga előtt látja. Sőt azt is azonnal látja, hogy a kör perem ének egy pontját sok, végtele
nül sok olyan körív metszi, amelyek mind merőlegesek a perifériára, és a kerület közös 
pontjában ezek csak érintik, de nem metszik valamilyen szög alatt egymást, tehát hogy 
a közös pont irányában konvergálnak, az ellenkező irányban azonban ezek mind a 
körperem  egy másik pontja felé tartanak és divergálnak. Egy elsőéves matematika, 
fizika szakos vagy mérnökhallgató számára egyszerű szemináriumi feladat a kör belső 
konfigurációjának más tulajdonságait is bizonyítani. így például, hogy három  körív, 
amelyek a kör kerületén legalább három  és legföljebb hat különböző pontjára m erő
leges pozícióban állanak, egy három oldallal szegélyezett vagy akár három  -  a korong 
belsejében fekvő -  szöggel rendelkező konfigurációt alkotnak, és hogy szögeik összege 
m indenképpen kisebb két derékszögnél, és zérus is lehet.

De mi köze m indennek a nem euklideszi geometriához?
Semmi, igazán semmi.
Mindezek az eukleidészi sík sajátos, specifikusan eukleidészi tulajdonságai, és a lo

gikai inferencia szükségszerűségével következnek az euklideszi geometria axiómáiból 
és teorémáiból.

Ahhoz, hogy ennek a korongnak valami köze legyen a nem eukleidészi világhoz, 
és különösen, hogy annak abszolút pontosságú térképe lehessen, szükség van egy 
szubjektumra. Ez a szubjektum -  ez, azt hiszem, világos -  nem lehet egy földmérő, 
azaz csupán egy belső, kognitív szubjektum, amelyik csak az eukleidészi világ megis
merésére van korlátozva. Ez a szubjektum csak egy poéta lehet. Igen, egy poéta. Mert 
az ő feladata abban áll, hogy ezt a körös konfigurációt mint metaforát fogja fel -  egy 
más, egy nem eukleidészi világ allegorikus reprezentációját egy eukleidészi amfiteát
rum  körvonalain belül. „Hajnal fekete teje, mi iszunk téged este, mi iszunk téged éccaka”: a 
poéta tudatosan más tartalommal tölti meg a szót, m int amelyet világának anyanyelve 
annak tulajdonít, visszaél a szó eredeti jelentésével és ezzel a paronomáziával -  egy 
más, egy teljesen új érzelmi világgal -  a saját világával ajándékozza meg azt, aki szavát 
felveszi magába és magáévá teszi.

A geometria csak abban különbözik a verstől, hogy annál sokkal, de sokkal egysze
rűbb.

Az a paronomázia is, amellyel Beltrami saját geometriai metaforáját költötte, rend
kívül egyszerű, és az olasz geométer maga adta meg a dekódolás kulcsát is: az euklei
dészi anyanyelv szavát, amelynek eredeti jelentése „a kör perem ére merőleges körív” 
-  és amelyik éppen ezt a jól látható tárgyat jelöli - , Beltrami metaforája átviszi egy 
költői nem eukleidészi nyelvbe, és paronomáziája egyszerűen a közismert „egyenes” 
szó értelmét tulajdonítja neki -  egy mindenki számára láthatatlan nem eukleidészi 
síkban. Ez a sík azonban m inden irány felé nyitott, határa nincs. Ennek a nem  euklei
dészi síknak ezért csupán az eredeti kör belseje felel meg. Ez egy nyitott körlap, amely 
úgy jön  létre, hogy az adott kört meghámozzuk, mint egy diót, lehámozzuk a héját, 
és a semmibe vetjük, abba a nemlétbe, amelyben a nem eukleidészi sík végtelenje is 
fekszik. De ez a sík olyan tér, amelynek kiterjedése végtelen. Ezért az invariáns nem 
eukleidészi mértékegység, például „egy kilométer”, képe az eukleidészi térképen egy 
a kör lehámozott és nem létező héjának irányába mindjobban zsugorodó, mindjobban 
összehúzódó körív által van leképezve. „Egy dióhéjban ellaknám, s a végtelen tér királyának 
vélném magam” -  hangzik Hamlet, a dán királyfi gyönyörű metaforája, a hercegé, aki 
m int ennek a végtelen nem eukleidészi térnek a belső szubjektuma és királya Shakes- 
peare-t, a poétát játssza a színpadon. És ezt a világot tette láthatóvá Maurits Escher 
egyik legismertebb grafikája, a CIRCLE LIM IT IV. is -  egy eukleidészi térkép, amely
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fehér angyalok és fekete ördögök nem eukleidészi táncának végtelenbe nyúló figu
ráját ábrázolja.

Ki vette észre, hogy több mint két évezrede a geometriai terminológia metaforái 
átkerültek az irodalomba? Senkiben nem keltett megbotránkozást az a paronomázia, 
amely a kör, az ellipszis, a parabola, a hiperbola szavakat m int stilisztikai figurákat, 
retorikai kúpszeleteket értelmezi. Beltrami annak idején általános szenzációt keltő re
torikája a matematikának egy addig ismereden, soha nem is sejtett, rendkívül term é
keny és ma m ár óriási kiterjedésű és jelentőségű új ágát, a modellelméletet alapította 
meg. De az a szó, hogy INTERPRETÁCIÓ, amely a nevezetes olasz m unka program adkus 
címében szerepelt, nem volt retorikai figura. Jelentése megfelel a szó ereded értelm é
nek: a herm eneutika bevonult a matematikába. És az összes tudomány között a 
matemadka az egyetlen, amelyben a herm eneudka azóta is m int professzionális jelle
gű szaktárgy van jelen.

Ennek a matematikai herm eneutikának első, annak idején óriási feltűnést keltő jele 
volt Beltraminak az a tétele, hogy ha a nem eukleidészi világ logikailag abszurd, és 
ellentmondást tartalmaz, akkor ez szükségszerűen megnyilatkozik a térképén is, ame
lyik az eukleidészi térbe van beágyazva, és ezzel az eukleidészi világ is szükségszerűen 
megsemmisül, m int egy kozmikus katasztrófa, a „Big Crash” áldozata. És megfordítva 
-  ezzel ugyan nem gyanúsította soha senki - , ha az eukleidészi világ ellentmondást 
tartalmazna, akkor ennek jelen kellene lennie a nem eukleidészi síkba ágyazott 
térképében is, és így vele együtt összedőlne a nem eukleidészi világ is, anélkül, hogy 
ez valakiben is sajnálatot keltene. Mint a hidegháború MAD -M utual Assured Destruc
tion -  nukleáris stratégiája, ha kiütne a Saccheri által várt meleg geometriai háború, 
a diutumum proelium a két egymás ellen beszélő világ között, akkor egyszerre semmi
sülne meg mind a kettő. Kudarca volt Saccheri legnagyobb szerencséje. Mert ha a 
munkáját záró scholionnak igaza lett volna, és tényleg sikerül,,« könyv teorémáinak egyet
len célját” megvalósítania és kimutatnia, hogy a nem eukleidészi „ellenséges hipotézis el
lentmond önmagának, és ezáltal gyökerestül ki is van irtva”, akkor a saját szemével kellett 
volna látnia, hogy ahelyett, hogy biztos alapokra helyezi, automatíkusan megsemmi
sítette volna az eukleidészi világot is.

Beltrami és Saccheri olasz szövetsége azonban maga után vonta a két ellentétes világ 
logikai szolidaritását is: ha az egyik világ önmagában konzisztens és él, akkor szükség
szerűen élnie kell a neki formálisan ellentmondó ellenvilágnak is. Mint Trisztán és 
Izolda élni és meghalni is csak együtt tud.

A geometria gonosz demiurgosza: Platón kommentálja Kratülosz filozófiáját. Ezzel 
bezárul a herm eneutikai kör, amelynek elején egy kommentár áll: Arisztotelész kom
mentál néhány heterodox -  az eretnekség gyehennájának leheletét árasztó -  nem euk
leidészi tételt.

Az Arisztotelész által emlegetett eredményekre a platóni Akadémiában és annak 
környezetében jutottak a geométerek, és KRATÜLOSZrában Platón már nyomatékosan 
figyelmeztet arra, hogy ezek csak egy gonosz demiurgosz titkos műveként jöhettek létre, 
és az általa kommentált és kommentárjában tagadott mester, Hérakleitosz filozófiájá
val kacérkodnak. Az ettől származó és egy „szigorú múzsa” által inspirált sötét szót A 
SZOFlSTÁ-ban idézi Platón, majd később a NlKOMAKHOSZI ETIKÁ-ban Arisztotelész is: 
az egymástól széthúzó mindig összetart, az ellentétből születik a legszebb harmónia.

A nyelv demiurgosza -  kommentálja Platón Kratüloszt, Hérakleitosz tanítványát -  
neveket fabrikál, és ez az onomaturgosz az általa fabrikált neveket, primitív, nem de
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finiált terminusokat, szavakat saját maga által megszabott nyelvi szintaxis bizonyít
hatatlan és megcáfolhatatlan axiomatikus törvényei szerint fűzi mondatokba és 
összefüggő szövegekbe. Az ontológiai prioritás a nevet, a primitív terminust, a szót, a 
beszédet, a szöveget illeti meg. Ezeket másolják abszolút egzaktsággal és a posteriori, 
utólagosan a tárgyakat, és nem megfordítva: nem a név a tárgy névmása, hanem  el
lenkezőleg, a tárgy a név mása. Ugyanaz, egyszer mint azonos, másodszor mint az azo
nos saját nevének mása, mint név-mása, van jelen.

Nem konvencionális név jelöl Kratülosz nyelvében egy m ár eleve meglévő tárgyat, 
hanem  a tárgy az, amelyik azzal felel az őt hívó és létrehívó szónak, hogy abszolút h ű 
séggel aláveti magát, és mindenében, még legapróbb részleteiben is megfelel az őt 
definiáló szövegnek. Meglétével és tárgyi felmutatásával felel saját neve hallatára, ko- 
respondál a demiurgosz által szavalt szózat hívására.

Ez egy nyilvánvalóan megfordított világ invertált ontológiája. Mert m inden tisztes
séges világban a szavak kötelessége utólag nevet adni és leírni a m ár meglévő tárgya
kat, még akkor is, ha az abszolút hűség itt mindig csak elérhetetlen ideál marad.

És hogy az inverz világ mennyire abszurd, azt Platón kommentárja azzal bizonyítja, 
hogy ebben m inden dolog két példányban van jelen: először mint név és szó, másod
szor m int tárgy. Egy és ugyanaz a Kratülosz -  a hús-vér személy, Kratülosz és a név 
„Kratülosz”, de olyan név, amelynek verbális testét ugyanazok az erek szövik át, és 
amelyekben ugyanaz a vér folyik, m int Kratülosz tárgyi testében. Kratülosz m int tárgy 
ugyanazokból a betűkből áll, m int „Kratülosz”, a név. És mindezek tetejébe: az onto
lógiai prioritás a névé. Kratülosz személye azzal felel neve, „Kratülosz” hallatára, hogy 
felmutatja saját magát mint olyan tárgyat, amelyik abszolút hűséggel felel meg nevé
nek -  mint nevének saját mása.

Abszurd világ?
Igen. Ezzel Kratülosz maga is egyetért.
De ez, éppen ez a geométerek világa. Mert a három  betű А, В, C kompozíciója, az 

„ABC háromszög” neve, és ez a név az, amely ontológiai prioritással bír. Az ABC há
romszög -  m int geometriai tárgy, m int egy és oszthatatlan szimplex -  perfekt forma, 
amely abszolút egzaktsággal másolja nevét: a háromszög tárgyi szava megfelel a szeku- 
láris sík szentháromsága nevének, és mint ilyen az egy és oszthatatlan „ABC három 
szög” névnek a mása. Mindkettő ugyanazokból az elemekből, egyazon betűkből áll. A 
„háromszög” név viselését a következő -  se nem bizonyítható, se nem m egdönthető -  
axióma jogosítja: „A három jel egyike sincs a másik kettő között." Ez olyan állítás, amely 
nyilvánvaló módon ellentmond az ezen a lapon olvasható szövegnek, hiszen itt -  ezt 
a vak is látja -  а В betű az A és a C betű között van!

De ez még nem minden.
Mert ez a három  jelből álló név nem tartalmaz semmivel sem kevesebbet -  de nóta 

bene, semmivel sem többet-, m int azt, amit a neve mond: a három  betűt, А  В és C. 
Ezek a jelek -  ahogy Eukleidész, aki a „pont” szót nem ismeri, nevezi őket -  a csúcsok 
nevei. Tartalmazza ez a név a három betűpárt, AB, BC, CA amelyek szintén osztha
ta t la n ja ^  és a tárgyi oldalak nevei. Tartalmazza végül a három  betű kombinációját, 
ABC, amely az egy és oszthatatlan háromszög kétdimenziós testének neve.

De a háromszög rajzának szemmel látható ténye azt mutatja, hogy két csúcs között 
még más pontok is vannak!

Umso schlimmer fü r  die Tatsachen!
Mert ez a rajz és a rajzoló dolga, nem a geometriáé. A geometria -  a geometriai
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figurák nonfiguratív tudománya, geometriai tárgyak és geometriai tények biztos tu
dása. Ezeket azonban -  mint ahogy Platón több ízben mondja -  nem a test, hanem csak 
a szellem éles szeme látja. És két betű jele  „között” akkor és csak akkor van mindig egy 
harmadik, ha ezt -  a szellem szabad döntése folytán -  egy további független axioma
tikus állítás biztosítja. Ha nem, akkor nincs. És azt az axiómát, amely egy harm adik 
jel egzisztenciáját -  a másik kettő „között” -  kategorikusan tagadja, semmiféle bizo
nyítás és még kevésbé egy nyomorúságos rajz megdönteni nem tudja.

Ellenben erre az axiómára felépíthető egy önmagában konzisztens geometria, sőt 
olyan is, amely ráadásul még specifikusan euklideszi is.

Ez összesen négy pontjeléből, az A, B, C, D betűkből és ezek kettős, hármas és né
gyes kombinációjából áll. Ezek „nevek”: a kettős kombinációk neve az „egyenes”, a 
hármasé a „háromszög” és a négyesé a „teljes sík”. Ezeké az ontológiai prioritás. A 
pont, az egyenes, a háromszög, a sík geometriai tárgyai ezeknek a „neveknek” a mása, utó
lagos tárgyi hiposztázisa. A sík, vagyis az ABCD betűk tetragrammájának univerzuma 
önmagában zárt világ, véges kétdimenziós tér, amely mindössze négy pontot, hat egye
nest, négy háromszöget -  és természetesen önmagát -  tartalmazza. Ennyit és semmivel 
sem többet. Egyik pont sincs a másik kettő „között”, egyik pont sincs egy háromszög 
„belsejében”. De m inden egyeneshez rendelve -  egy rajta kívül fekvő ponton át -  
egyetlen olyan egyenes létezik a síknak ebben a világában, amelynek nincs vele közös 
pontja. Például a C pont nem fekszik az AB egyenesen, és egyetlen olyan egyenes van 
(CD), amelyiknek az AB egyenessel nincs közös pontja. Ez a szövegből azonnal kiol
vasható. És amit így olvasunk -  az éppen a párhuzamosok eukleidészi tétele. Amit a szöveg 
ír, az mind léttel bír a tárgyban, amit a szöveg nem mond, az nem létezik. És a szövegből 
az is kiolvasható, hogy ez a sík önmagában zárt, m int a gömb kétdimenziós felülete, 
de -  a gömbbel ellentétben -  lapos, és nincs semmi görbülete.

Kicsoda Emma Bovary? „Emma Bovary” -  a flaubert-i nyelv demiurgosza által kon- 
cipiált szöveg, és semmi más. „A szöveg minden” -  mondotta volt Gustave Flaubert, a 
flaubert-i nyelv platóni demiurgosza. A szöveg minden, és a szöveg m indent tud, ami 
Emma Bovary bűnös testében, érzéki és érzékeny lelkében végbemegy. És ami nincs 
a szövegben, nincs „Emma Bovary” nevében és szavában, az nem létezik Emma Bo
vary személyében sem. Mert Emma Bovary láthatatlan lelke és tapinthatatlan teste a 
flaubert-i nyelv demiurgosza által fabrikált név, „Emma Bovary” tárgyi mása. Nem 
inegzakt kép-mása, nem csupán hasonlatos hason-mása, m int egy illusztráció rajza 
vagy egy film -  nem, hanem  az irodalmi tér verbális terében aktuális realitással bíró 
tárgya, a „név” abszolúte egzakt másolata, reprodukciója, utólagos utánzata.

Nincs, csak két egzakt tudás: regény és geometria, matézis és poézis.
De Platón kommentárja -  amelynek jelentését és jelentőségét csak 1982-ben fedte 

fel Vittorio Hösle kommentárja egy a Philologus című szakfolyóiratban publikált és 
időközben ismertté vált munkájában, amely a még nagyon fiatal szerző nevére azonnal 
felhívta a szakma figyelmét -  főleg azért bírálja Kratülosz filozófiáját, m ert ennek egyik 
alapvető tézise azt állítja, hogy a nyelv, a szöveg logikai konzisztenciája, belső ellentmon
dás-mentessége nemcsak szükséges, hanem már önmagában elegendő is ahhoz, hogy 
a szöveg egészének igazságát is garantálja.

De az a hamis tézis -  az ismert és elismert geometriai igazság antitézise - ,  melyet a 
gonosz demiurgosz mint törvényhozó nomotetosz helyezett az általa fabrikált új geo
metriai anyanyelv alapjaihoz, olyan nem eukleidészi hipotézis, amelyből -  bár a logikai 
dedukció kényszere folytán -  a következmények hosszú láncolata szigorúan levezet
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hető. Ez a verbális szövevény m inden belső ellentmondástól mentes, és egy önmagával 
egyetértő, önmagával harmonizáló verbális szimfónia -  ilyennek tudja ezt Platón amely
nek m inden egyes állítása ugyanazt a hamisat mondja. így ez az ellenpélda -  amint 
Platón teljes joggal állítja -  eklatáns cáfolatát szolgáltatja Kratülosz tételének: íme, a 
geometria tanúsítja, hogy a szöveg logikai konzisztenciája nem lehet egyben igazsá
gának garanciája is.

Teljesen ki van zárva, hogy egy ilyen önmagában konzisztens nem eukleidészi szö
veg valamilyen speciális geometriai probléma megoldásaként jö tt volna létre. Sem a 
hétköznapi élet szükségletei, sem a szakmán belüli professzionális problémák nem 
indokolhatták létrejöttüket.

Tisztán spekulatív m unka eredményei lehettek csak.
Annak illusztrálására, hogy hová vezethet a szó ontológiai prioritása, Platón egy -  

nyilván az életből merített, megélt és ismert -  példára hivatkozik, nevezetesen egy 
olyan eseményre, amely a „diagrammák”, tehát -  amint Hösle kimutatta -  a geometriai 
bizonyítások inferenciális birodalmában zajlott le. A Platón által idézett ellenpélda 
felmutatása Kratülosznak azt a feltűnő, hihetetlenül eredeti és önmagában valóban 
zseniális tézisét hivatott megdönteni, amelynek értelmében a logikai konzisztencia 
egyben egy önmagában m inden belső ellentmondástól mentes szöveg igaz voltát is 
garantálná. Ha itt, a geometriában, a deduktív logikai levezetések, a bizonyítás kiin
dulópontja egy hamis állítás -  és Platón ezt olyan kifejezéssel, „protonpszeudosz”, jelöli, 
amelyből az idők folyamán term inus technicus lett a logikában - ,  akkor „mindaz a szá
mos más állítás”, ami ebből az „első hamis” tézisből „kényszerű módon következik”, önm agá
ban afortiori konzisztens m arad -  ezek „mind egyetértenek egymással”. Ez a proton pszeudosz 
olyan állítás, amelynek hamis volta csak annak számára ismeretes, aki „elsőként helyezte 
a szavakat” a nyelv alapjaihoz, és aki, ezt téve, „megbotlott és kicsuszamlott” bár, de állítása 
hamisságának teljes tudatában já r t el, és az összhang megtartásának általa alkalmazott 
kényszere imm ár a logikai inferencia természetes, belső kényszere. Ez a proton pszeu
dosz természetesen lehet olyan állítás, amelynek hamissága csekély és rejtett -  úgy, hogy 
a névadó és a nyelv törvényeit meghatározó demiurgosz nyelvét mint anyanyelvűket 
beszélők számára nem felismerhető. Ennek folytán aztán tévúton járnak, abban a tu 
datban élnek, hogy az igazat mondják, amikor -  a gonosz demiurgosz által elkövetett 
csalás áldozataiként -  csak hamisat beszélnek.

A szöveg egyértelmű. Ezt Hösle részletes filológiai analízise kielégítő m ódon bizo- 
nyítja. A pszeudosz kifejezést Platón konzekvensen egyedül olyan állítás vagy beszéd 
jelölésére használja, amelyhez a „hamis” logikai értéke mint m etapredikátum  van hoz
zárendelve. A diagramma szó jelenthet -  úgy, mint az összes m odern nyelvben is -  
szokásos diagrammát, de az antik szóhasználatban emellett éppúgy olyan gondolat
menetet is, amely egy geometriai idomokra vonatkozó állítás szigorú logikai bizo
nyítását nyújtja.*

* A diagramma szó összesen nyolcszor fordul elő Brandwood elektronikus PLATÓN-lNDEX-ében. Ezek közül 
csak egyetlenegyszer egyértelműen a közönséges és a maival megegyezó „diagramma” értelmében. Két 
másik esetben a szó értelmezhető úgy is, mint szokásos diagramma, de úgy is, mint geometriai bizonyítás. 
A fennmaradó öt esetben a szó egyértelmű jelentése: „bizonyítás”. Bonitz manuális iNDEX-e szerint Arisz
totelésznél a szó tizenkétszer fordul elő: négyszer a közönséges diagramma, a többi nyolc esetben ismét a 
geometriai bizonyítás jelölésére. Ióannész Philoponosz kommentárja e helyek egyikéhez szintén egyértel
mű: „a geométerek magukat a teorémákat” -  azaz a bizonyítással kísért geometriai állításokat-„diagrammának 
nevezik”. Ugyanezt állítja Aphrodisziai Alexandrosz is más hasonló helyekhez fűzött kommentárjaiban.
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Magyar kommentár Platón KKATÜLOSZ-ához. Ennek kapcsán kötelességemnek tar
tom felhívni az olvasó figyelmét arra, hogy ennek a passzusnak a szövege, amely a 
KRATÜLOSZ legújabb magyar verziójában olvasható, egy olyan kommentár, amelyet 
szerzője, Szabó Árpád mint a szöveg fordítását nyújtja az olvasónak, de amely nemcsak 
m int kommentár, hanem mint fordítás is velejéig hamis. Az interpretáció hamisságá
nak az kölcsönöz különleges súlyt, hogy ez a passzus képezi Kratülosz nyelvi tragé
diájának drám ai csomóját, erre irányul a gonosz demiurgosz metafizikai színjátéká
nak egész cselekménye. Két magasfeszültségű, komplex és rendkívüli professzionális 
felkészültséget igénylő eszme görög drámája helyett két eunuch lagymatag, semmit- 
m ondóan banális magyar csevegésével ajándékozza meg a fordítás kozmetikai operá
ciója az olvasót.

Az utóbbi évtizedek folyamán publikált nagyszámú dolgozatában Szabó Árpád ka
tegorikusan tagadja, hogy a „diagramma” szó valaha is bizonyítást jelentett volna. Eh
hez meg is van a tagadhatatlan joga, és ez a jog  még csak nem is vonja maga után 
olyan szövegek idézésének kötelességét, amelyek nem egészen látszanak egyezni saját 
koncepciójával. Legitim jogával élve Szabó tökéletes összhangban is m arad saját kon
cepciójával, amikor a KRATÜLOSZ fordításában geometria helyett nagy általánosságban 
matematikáról beszél. Ez a magyar szó -  etimológiája ellenére -  nem ismeretes a görög
ben, és m ár csak ezért is félrevezetheti a magyar olvasót. A hasonló hangzású görög 
szó -  összes lehetséges variációjában -  917-szer fordul elő Platón összes szövegében, 
és mindig valamilyen didaktikus tényt vagy ténykedést jelent nagy általánosságban: 
iskolai tantárgyakat, ezek megértését, tanítást, tanulást stb. Egyik sem szerepel abban 
a passzusban, ahol Szabó magyar „matematikája” olvasható. Szabó fordításában egyet
len szó sem utal arra, hogy Platón kritikus kommentárjának egyértelmű tárgya egy 
diagramma, magyarul „diagramma”, de a görögben ez geometriai gondolatmenet, és
pedig -  a KRATÜLOSZrban -  explicite: az igaz tézisnek formálisan ellentmondó, tudato
san hamis geometriai tézisből logikai dedukció útján származtatott következmények 
láncolata. A névadó demiurgosz tudatos botlása vagy kicsuszamlása Szabónál csak ár
tatlan „tévedés”. A kiinduló hipotézis hamis logikai értéke Szabó fordításában egy „a ma
tematikába kezdetben belecsúszott kis hiba, és utána mind nagyobb számban követik ezt mások 
is”. De miféle „hiba”? Az olvasó természetesen valami olyasféle technikai hibára gon
dol, amelyet az általános gimnázium tapasztalatlan diákjai szoktak kötelező -  magyar 
matematikai -  feladataikban elkövetni, vagy ami valamilyen véletlen játéka folytán „csú
szik bele” észrevétlenül egy magyar matematikai szövegbe. Ilyesfajta hibák azonban tel
jesen ismeretlenek voltak az akadémiai gúmnaszion geometriai atlétái számára az álta
luk ott bem utatott görög diagrammák szellemi tornáinak figuráiban. Es Platón ismé
telten hangsúlyozza, hogy a nyelv demiurgosza olyan felsőbbrendü és hatalmas démoni 
vagy isteni lény, aki tökéletesen ismeri mesterségét, professzionális képességei csalha
tatlanok, ellenben mint gonosz demiurgosz igenis képes arra, hogy az általa ismert igaz 
helyett a hamisat tételezze m int az általa alapított nyelv szintaxisának primitív állítását 
-  nem bizonyítható, de nem is megdönthető axiómáját. Semmiféle „belecsúszásról” nincs 
szó, hanem  nyomatékosan csak egy a demiurgosz által -  az elkövetett tett teljes tuda
tában -  szabadon választott hamis tézisről. „Csak a legtökéletesebb geométer, aki az igazat 
ismeri, bír azzal a képességgel, hogy a hamisat állítsa” — olvassuk a geometria és az atlétika 
olimpiai bajnokának, Hippiasznak szentelt kisebbik dialógusában is. A „hiba mindig 
csak szükségszerűen hamis lehet. De bármilyen tetszés szerinti állításhoz szabadon hoz
zárendelhető mind a „hamis”, mind az „igaz” logikai értéke, mind az állítás predikátu-
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ma. És hogyan „követik” ezt a kezdeti kis hibát „mások is”? Szabó interpretációja egy 
diakrón, időbeli sorrendre utal, ami semmilyen kényszert nem tételez fel. Egyik hiba 
lehet ugyan egy másik következménye, de éppúgy lehetséges az is, hogy függetlenül 
jö n  létre időbeli sorrendben az első után, de nem következik belőle. Egyik vesztes lot
tószámot, amelyik csak kicsit tért el a nyerőszámtól, „mind nagyobb számban követik mások 
is”, de nem következnek belőle. Egyik következik a másikra és nem belőle. Platón szö
vege azonban kifejezetten akrón logikai sorrendről, tehát -  amint azt Platón m ár jó  
előre és ismételten hangsúlyozta -  kényszerű következményekről beszél. Egy adott 
tézisből következik egy másik állítás, belőle, a belsejéből -  m ert a következmény már 
benne van a hipotézisben, amely a következményt bensejében tartalmazza, és nem az 
időben, rajta a premisszán. És hogy Platón logikai ismeretei olyan mizerábilisak lettek 
volna, hogy ne lett volna képes különbséget tenni egy hipotézishez tudatosan hozzá
rendelt hamis logikai érték és valamilyen technikai jellegű „tévedés”, a kellő pro
fesszionális tudás híján fatális öntudatlansággal, észrevédenül „becsúszott kis hiba” kö
zött, de főleg hogy ne lett volna képes megkülönböztetni az időben egymásra követ
kező események diakrón sorozatát a logikai következmények -  az inferencia imma
nens törvényei által meghatározott -  kényszerűen összefüggő akrón láncolatától: ez 
a gyanú a K.RATÜLOSZ magyar fordításának olyan herm eneutikai munkahipotézise, 
amelynek eredetisége ugyan tagadhatatlan, de amelyet a KRATÜLOSZ szerzője aligha, 
még post mortem sem érdem elt ki.*

A bizánci Tzetzes ismert tudósítása szerint Platón Akadémiájának homlokzatán egy 
felirat volt olvasható, amely megtiltotta a belépést mindazoknak, akik nem járatosak 
a geometriában. Ez nyilvánvalóan légből kapott állítás. Hiszen -  am int ez Platón di
alógusaiból is bőségesen kiderül -  a polisz demokratikus erkölcsei: egyenjogúság és 
az emberi méltóság abszolút tisztelete, m indenkinek -  legyen az tudós vagy tudatlan 
-  megengedték, hogy oda belépjen. Amikor Szabó Árpád megérkezett az Akadémia 
athéni csarnoka elé, fölnézett a homlokzatra: semmi írás, semmi nyoma a tilalomnak. 
Belépett.

* Szabó legújabb ném et nyelvű munkája egy 1994-ben publikált és a ném et tanulóifjúságnak szánt tan
könyv: Entfaltung der griechischen Mathematik. Ebből megtudjuk, hogy Sir Thomas H eath -  Euklei- 
dész és Arkhimédész valamint W. A. Wickard-Cambridge -  Arisztotelész fordítója -  hibát követ el, amikor 
a graphein igét -  amelynek derivátuma a diagramma, és amelynekjelentése: valamilyen grafikus műveletet 
végezni, mint rajzolni, írni -  bizonyos klasszikus helyeken a bizonyítani szóval fordítja. Aphrodisziai Ale- 
xandrosz ezzel azonos komm entárját Arisztotelészhez Szabó egyetlen töm ör m ondatban intézi el: „ez 
közönséges autoschediaszma",  azaz légből kapott állítás, amelyet szerzője az ujjából szopott. Ez azonnal ki is 
derül abból, hogy Alexandrosz tudósítása ellentmond Szabó Árpád ama kategorikus állításának, miszerint 
„sem a matematikában, és egyáltalán a görög szóhasználatban, soha nem volt a graphein egyértelmű a bizonyítással”. 
Mint argum entum  ez ugyan nem különösen meggyőző, de legalább töm ör és velős, kategorikus és autori- 
tásos. „Tudomásom van természetesen arról is -  fűzi hozzá ehhez egy jegyzetben Szabó - ,  hogy a közelmúltban 
számos ismert szerzó és munka is (amelyeket itt nem nevezek meg) ugyanezt a nézetet vallja. ”  Az elhallgatás jogosságát 
a következő érv tekintélye hivatott bizonyítani: „Mindezeket a munkákat nem tartottam még olvasásra sem mél
tóknak, ezért fölöslegesnek tartom a velük való vitát” (i. m. 412., 421., 426. o.; Sz. Á. kiemelései). -  Ez az argu
m entum  ugyan nem egészen felel meg az attikai urbanitás ideáljának, de bátor, m ert nem  tesz engedm é
nyeket az urbánus viták divatos stílusának, és valóban impozánsan főúri méltóságú. Ennélfogva méltó is 
arra, hogy a feudális vidék úri kaszinójának pedellusa elolvassa és kidobjon mindenkit, aki nem  párbajké
pes, és akivel az uraságoknak méltóságukon aluli volna kezet fogni. Csak remélni lehet, hogy Németország 
tanulóifjúsága -  az ott uralkodó demokratikus viselkedési szabályoktól nem  befolyásolva -  méltó megértés
sel fogadja Szabó Árpád lovagias argum entum át.
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Arisztotelész interpretálja a nem eukleidészi tételeket: geometria more ethico. Az
Akadémia geométerei itt azzal voltak elfoglalva, hogy a számukra akkor rendelkezésre 
álló -  tehát még Eukleidész előtt íródott -  ELEMEK szövegét kritikai kommentárnak 
vessék alá. Az Első ANALITIKA lapjain Arisztotelész nyíltan vitába száll „Azokkal” -  ál
tala közelebbről meg nem nevezett szerzőkkel, hiszen hallgatói minden bizonnyal tud
ták, kik azok zz „Azok” akik az akkori ELEMEK-hez fűzött kommentárjaikban egy a 
párhuzamosokra vonatkozó tételt úgy értelmeztek, mintha az már az általuk elfoga
dott axiómák segítségével szigorú bizonyítást nyert volna.

Arisztotelész kommentárjából világosan kiolvasható, hogy az ő értelmezése szerint 
-  ellentétben „Azokkal, akik azt hiszik, bebizonyították a párhuzamosokat” -  a geometria ak
kori rendszerében jelentős hézag éktelenkedett. Ugyancsak Arisztotelész kom men
tárja szerint ettől a súlyos hiányosságtól csak úgy szabadítható meg a geometria, ha a 
hézagot új axiómával töltik ki. Habár Szabó Árpád ezt az ismert m unkát sem tartotta 
olvasásra méltónak, ennek ellenére az az axióma, amelyet Arisztotelész kommentárja 
hiányol, mégis olyan alapvető princípium, amelynek explicit bevezetését a geometria 
hézagtalan felépítése parancsoló módban követeli: „princípium petere” -  ez itt az Arisz
totelész által használt és klasszikussá vált kifejezés. Es az a princípium, amely imperativ 
módban követeltetik ahhoz, hogy a már fennálló geometria a jövőben szilárd és biztos 
alapzaton álljon, ez az állítás az, amelyről az E l e m e k  első lapján azt olvassuk, hogy 
elfogadása megköveteltetik. És ez az imperativ csak m int választás és az eukleidészi posz- 
tulátum  javára hozott szabad döntés eredménye jöhet létre.

Erre az eredményre vezet Arisztotelész további kommentárjának hermeneutikája. 
Az EUDÉMOSZI és a Nagy ETIKÁ-nak azokban a fejezeteiben, amelyek az emberi szabad
ságnak vannak szentelve, Arisztotelész azzal igyekszik megvilágítani ennek a bonyolult 
fogalomnak az értelmét, hogy -  amint mondja -  a retorikai parallela figurájához fo
lyamodik. A parallela -  és ez egyben az egyetlen konkrét példa is, amit idéz -  a geo
metria: az erkölcsi cselekvés ágensét, a praxis szubjektumát az jellemzi, hogy -  minden 
külső kényszer távollétében -  szabadon választhat két lehetőség között, éppen úgy, 
amint a geometriában is az eukleidészi és a nem eukleidészi háromszög alternatívája 
az, ami preferenciális választás és döntés. Geometria more ethico constructa: első ízben a 
történelemben Arisztotelész hermeneutikájában jelenik meg a szabadság a geometriai 
világ horizontján. Arisztotelész etikáinak sorai között található az a csipkebokor, ahon
nan a geometrizáló isten kinyilatkoztatta a geometria szabadságát.

Szöveg -  herm eneutika, interpretáció és exegézis; kom mentár és metakommentár; 
szuperkommentár, hiperkommentár: a nem euklideszi geometria Eukleidész szaka
datlan kommentálásának záróeredménye.

Filozófia
Mű és kom m entár dialógusa a fizikai időbe ágyazott térben zajlik. Van históriája, de 
kezdetét nem ismerjük. A jelenlegi időponthoz viszonyítva ez az egydimenziós diak- 
rón tér két részre oszlik, és a jövő felé nyitott. Vége nincs -  legalábbis addig nincs, 
amíg van emberiség.

A dialógus m int szöveg a pillanathoz kötött. A szöveg azonban mozdulatlanul áll a 
pillanatban. Ezért a dialógus sajátos verbális terét betöltő idő szubsztanciája akrón. 
Nem érvényes rá a fizikai idő természeti törvénye. Mint emberi lények, a beszélők az 
örökös és mozdulatlan jelen egyetlen és oszthatatlan pontjában vannak megfeszítve.
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A jelen fix helyéből lehetetlen elmozdulniuk, nem térhetnek vissza a múltba, nem re
pülhetnek ajövőbe.

De: verba volant. A szavak repülnek. Folynak, együtt az idővel, együtt az idő folya
mával, de az időben is, az idő, m inden idők belső közegében: et nos mutamur in iUis. A  
szó beszéde szabad. Szabadsága az az erő, amely megengedi neki, hogy m inden aka
dály nélkül mozoghasson a jövő felé, sőt gyakran kelti azt az ellenállhatatlan érzést, 
hogy olykor még a múlt felé is szabadon mozog.

A Platón PARMENlDÉSZ-ében szereplő ifjú Arisztotelész -  akiről a szöveg azt állítja, 
hogy később egyike lett a harminc zsarnoknak -  m ár többször keveredett -  és nem 
m inden ok nélkül -  abba a gyanúba, hogy ő ott, az eleata ontológia apagyilkos metafi
zikai tragédiájában Platón jövendőbeli tanítványának, a mesteréhez hűtlenné vált Sta- 
giritának, Arisztotelésznek a hangját szólaltatja meg. De gyakran felmerül az a kérdés 
is, hogy a platóni Akadémiában folytatott sokszólamú beszéd és ellenbeszéd pontjai 
és ellenpontjai vajon nem a jövő zenéjét, a két nagy matematikus, Cantor és Dedekind 
oratórium ának motívumait dalolgatják-e.

És az arisztotelészi korpusz rezgő testéből kihallható jó  néhány akkordja annak a 
partitúrának, amelyet az elkövetkezendő két évezred geométerei komponáltak a nem 
euklideszi geometria eljövendő születésének előkészítésére. Erről -  vagy ennek az 
ellenkezőjéről -  meggyőződhet, de legalábbis közelebbi képet alkothat az olvasó, ha 
időt szakít rá, hogy futó pillantást vessen egy néhány héttel ezelőtt a következő címen 
megjelent könyvem néhány lapjára: A r i s t o t e l e  EIFONDAM ENTIASSIOM ATICI DELLA 
GEOMETRIA. PROLEGOMENIALLA COMPRENSIONE DEI FRAMMENTI NON-EUCLIDEI NEL 
„CORPUS A r i s t o t e l i c u m ” (Introduzione di Giovanni Reale, Vita e Pensiero, Milano, 
1997).

Oratio continua: a szövegek folyamatos dialógusa. A szellemi tér egyes hangjai in- 
terferálnak egymással, a tézisek kölcsönösen egymásba hatolnak, a szövegek átfedik 
egymást, a beszéd kontinuum át időnként más beszédek szakítják meg, finoman össze
függő gráfok mentén, más dimenziókból származó írások projekciója metszi a már 
leírt szövegek síkját. A kontextus azonban helyi diszkontinuitásokat és szerteágazó sza
kadásokat mutat. A m ondatok szövege itt-ott csomókba szövődik, a gondolatok ozmo
tikusán átjárják és átitatják egymást, az egyik rendszer ideái csempész módon beha
tolnak az ellentétes rendszerbe.

A szövegek beszélnek egymással, szó játszik a szóval.
Egyik szöveg a másik szöveggel polemizál, mindegyik szót vált az összes többivel. 

A szövegek közötti szóváltás bonyolult, és gyakran csak rejtett utakon vezeti a szót 
egyik helytől a másikig, a kontextus mégis összefüggő egészet alkot: a szöveg egymás
tól sokszor radikálisan különböző részeit elszakíthatatlanul összefűzi egymással az 
ellentmondás köteléke. A barátság elválaszt -  a gyűlölet, az ellenségeskedés, az ellentét elsza
kíthatatlanul összeköt -  idézi ismételten a METAFiziKÁ-ban Empedoklész mondását 
Arisztotelész.

Ö nnön tagadásának intim köteléke elszakíthatatlanul köti önmagához a szellem 
oszthatatlan egy-egészét.

Nem könnyű kiismerni magunkat az univers de discours terében. A verbális tér finom 
struktúrája komplex, szövevényes, és rendkívül szubtilis szingularitások jellemzik. A 
polifon szöveg geométerek számára ismeretlen topológiája egzotikusán, sőt titokza
tosan hat. Mintha egy magasabb dimenziószámú politóp projekciója jelent volna meg 
az írás lapos síkján.
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A szellem káosza és immanens rendje. A verbális molekulák Brown-féle mozgása első 
pillanatban óhatatlanul a szavak anarchikus káoszát kelti a szemlélőben. Mindenki 
egyszerre beszél, és azt mondja, ami éppen eszébe ötlik. Mindenki ellentmond m in
denkinek, mind felesel egymással, civódik, veszekszik, hevesen gesztikulál; m ind
annyian felizgatják magukat, és mindegyikük abszolút unfair módon viselkedik a m á
sikkal. A szónak nincs vége, sehol egy világos, egyértelmű konklúzió. Consensus omnium 
contra omnes: semmilyenjei, ami megmutatná a kiutat ebből a zűrzavarból. „Hogy meg
mondjam az igazat -  olvassuk a Leibniz által ismételten megkísérelt Újabb PRÓBÁLKO
ZÁSOK egyik lapján az igazság szinte szóba sem jön ezekben a gyülekezetekben. És különböző 
időkben ugyanarról a katedráról meghirdetnek egymással ellentétes téziseket. Casaubon úrnak 
megmutatták a Sorbonne termét, és azt mondották neki: íme egy hely, ahol évszázadok óta folyik 
a disputáció. Azt felelte: És milyen következtetésre jutottak?”

Idővel azonban kiderül, hogy az aleatorikus beszéd terének egésze a negatív entrópia 
törvényének van alávetve, egy olyan törvénynek, amely ellenszegül a fizikai környezet 
pozitív entrópiájának: dacára a vélemények állandó egymás ellen feszülésének -  vagy 
éppen ezért - , a szellem terében az információ mennyisége szakadatlanul növekszik.

Szinte elkerülhetetlen az érzés, hogy a szövegeknek ebben az univerzumában egy 
rejtett logosz, egy immanens ráció dolgozik, amely meghatározott irányba mozgatja 
a verbális tömeget, és hogy valahol a horizonton, a végesen túl fekvő transzfinit hely
ben mégiscsak megsejthető egy telosz jelenléte -  egy teloszé, amit az önmagát gondoló 
gondolat próbál kitalálni és eltalálni. Mindez persze bizonyíthatatlan, és meglehet, 
hogy nem is több holmi misztikus hitnél. De -  amint az m ár lenni szokott azokkal a 
dolgokkal, amelyeknek meglétét egyedül a hit biztosítja -  azokat is kisegítheti ez a 
hittétel a szükségből, akik nem hisznek benne.

Ezzel kapcsolatban talán nem  lesz fölösleges emlékeztetni arra, hogy egy év
századdal ezelőtt nem kisebb fizikus, m int Ludwig Boltzmann volt az, aki felismerte, 
hogy a világegyetem fejlődését lehetetlen megmagyarázni a klasszikus mechanikában 
érvényes kauzális szükségszerűség elvével, és hogy az univerzum csak akkor válik vala
mivel érthetőbbé, ha a mechanikus determinizmus princípium át az állandóan növek
vő pozitív entrópia elmélete váltja le. Ez a pozitív entrópia teleologikus szükségsze
rűséget visz be a kozmikus káosz világába, és egyben meghatározza az irreverzíbilis 
idő ugyancsak pozitív folyamát -  a múlttól a jelen, a jelentől a jövő felé.

A szellem kaotikus kozmoszában sem a klasszikus mechanika m intájára koncipiált 
kauzális, hanem  inkább egy teleologikus szükségszerűség és a vele járó  inherens ne
gatív entrópia látszik uralkodni. És ez, egyedül ez, a negatív entrópia az a jelenség, 
amelynek következtében állandóan növekszik az információ mennyisége, a negatív 
entrópia törvénye az, amelyik megszabja annak a sajátos időnek -  a História specifikus 
és immanens idejének az irreverzíbilis folyamát. Mint az információmennyiség növe
kedését meghatározó entrópia, ez az idő is negatív: a jelentől a m últ felé folyik.

A pozitív entrópia az alacsonyabb valószínűségi értékektől a magasabbak felé emel
kedik. Azokat a struktúrákat, amelyek előfordulásának kisebb a valószínűsége, fel
bontja, hogy aztán a szervetlen világot a feltartóztathatatlanul növekvő rendetlenség ál
lapotába döntse. A rendezeden káoszba hulló anyagi világ a teljes stabilitásra, a teljes 
alaktalanság am orf keverékállapotára törekszik, és annak a valószínűsége, hogy ez az 
esemény megvalósul, egyre nagyobb lesz, egyre növekszik.

A negatív entrópia iránya ezzel épp ellentétes, ez a nagyobb valószínűségektől a ki
sebbek felé tart. Az események esélyei arra, hogy megütik a nagy nyereményt, a meg
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valósulásét, itt folyamatosan csökkennek. Ennek ellenére: a negatív entrópia világa 
aktuális léttel bír. Ez a világ foglalja magába mindazt, ami él.

A szellem világa a valószínűtlenség birodalma.
„Sikerei legragyogóbbjait olyan gondolatoknak köszönheti a matematika, amelyek ellentmon

danak az értelemnek” -  jegyezte meg Hegel a JOGFlLOZÓFlÁ-jában. Casaubon úrnak 
megmutatják azt a termet, ahol két évezrede folyik a disputádé arról, hogy lehetsé
ges-e egy lehetetlen, egy nem eukleidészi világ. Azt kérdi: És milyen következtetésre 
jutottak? Azt felelik neki: Arra, hogy ez a lehetetlen világ nemcsak hogy lehetséges, 
hanem  már m eg is van, és aktuális valósággal bír.

Palimpszeszt
Ha akarjuk, ha nem, m indannyian egy világ középpontjában vagyunk. Ennek a vi
lágnak a gömb alakú burka vesz körül bennünket.

Az ég boltozatán a közeli múlt nyolc perccel korábbi N apját látjuk. Közvetlenül mel
lette és vele egy időben megfigyelünk egy csillagot, amely mélyebbről, egy ezer- vagy 
akár millióéves m últ mélyeiből küldi felénk sugarait. A firmam entum  fénylő pontok
kal van tele.

Szemünk előtt kibontakozik a különböző múltak égi színjátéka. Ezek mind ugyan
azon az egy felületen egymásra rétegeződve láthatók, szimultán, a diakrón idő egyet
len és oszthatatlan pillanatában -  a mozdulatlan jelenben.

A szellemi firmamentum palimpszesztje. A szellem firmamentuma palimpszeszt. Sze
m ünk előtt megjelenő felülete, epifániája -  amint ez Autolükosz könyvében, A GÖMB
RŐL, amely FOROG-ban már Eukleidész előtt egy fél századdal is olvasható volt -  a 
jelek összességének halmaza. És nem könnyű feladat az ezekkel a jelekkel íródott krip- 
tikus írást megfejteni, a Nagymedve, a Sárkány, az Orion, a Dél Keresztje vagy a Be- 
reniké Haja jeleit megtalálni benne, kiolvasni belőle a hélium eloszlását a kozmoszban, 
kibetűzni a neutronok és fotonok áramlását, megtalálni a „fekete lyukak” helyét a múlt 
galaxisaiban.

Ennek a firmamentumnak a középpontja ott van mindenütt, ahol egy szubjektum 
található, aki szövegét olvassa. Szellemi szférájának intim belsejéből kifelé nézve a 
szubjektum a szövegek firmamentumát szemléli. Az epifánia, a felület, amelyen a szö
veg megjelenik szeme előtt, negatív görbületű. Ez volt m inden bizonnyal a világnak 
az a végtelen szférája, amelyről a háromszor is legnagyobb, Hermész Triszmegisztosz 
beszél POIMANDRESZ-ében: „centruma mindenütt, határa sehol”.

A szöveget olvasni annyi, m int az elmúltra emlékezni. Az, ami kívül van, a világ 
mint szöveg ezáltal belevetítődik a szubjektum belsejébe. Minden olvasás transzfor
máció -  a szubjektumon kívül, önmagában objektíve létező szöveg transzformációja, 
olyan transzformáció, ami a geometriában „gömbre vonatkoztatott inverzió” néven 
ismert: mindaz, ami kívül van, a gömböt magába ágyazó térben, az belülre kerül, be
levetítődik a gömb belsejébe -  a belső a külsőbe vetül, kívülre, a beágyazó térbe. Az 
inverziós szféra -  m int egész -  mozdulatlan, és a transzformáció ezt önm agára inver- 
tálja. Az inverziós szféra -  önmaga invertált képe.

Minden egyes szubjektum inverziós felület az objektív szellem számára. A szellemi 
éggömb középpontja ott van, ahol a szubjektum, aki a külsőt leképzi a saját belsejébe, 
és így egyidejűleg emlékszik a különböző múltakra. A múlt nem tűnik el, nem merül 
el a feledés üres űrjében, nem nyeli el -  hogy Platón szép szavát idézzem -  „a nemlét 
sötétsége”. Az emlékezés különleges létállapot; a m últ létezése a jelenben. A valaha volt
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jelenvalóvá válik, és az emlékezet belső terét feltölti tartalommal. A szubjektum belső 
szellemi égboltja negatív görbületű, belső felületén olvassa a külső szöveg jeleit. Ahogy 
azt a ném et szó, Er-innerung, mondja: belsővé teszi a külsőt. A külső a múlt. A múlt: 
az elmúlt mindaz, ami volt és m ár nincs. Az elmúlt a nem létező, és a szubjektum azál
tal, hogy emlékszik rá, a saját valóságos jelenébe emeli, s ezzel továbbviszi, felemeli és 
megtartja a létben.

Nichts ist gegenwärtiger als die Vergangenheit -  semmi sem jelenvalóbb a múltnál -  írta 
nekem egyszer Sarah Smith.

Omnis lectio est selectio. És m inden válogatás m ár interpretáció.
Fentebb idézett könyvem lapjain kísérletet tettem arra, hogy az olvasónak olyan 

kontextuális konfigurációkat mutassak be, amelyeket a szövegek am orf összességének 
masszájából választottam ki és foglaltam össze egyetlen konstelláció csillagképébe.

Sem az enciklopédiák alfabetikus rendezettsége, sem egy történelemkönyv krono
logikus sorrendje vagy egy törvénykönyv jogi rendszerezése, de még csak a tudo
mányos diszciplínáinak osztályozása, egyetlen hagyományos taxonómia sem érvénye
sült a könyv szövegének megszerkesztésében. Egymással időtlen egyidejűségben 
összekötve, együtt jelennek meg lapjain mind -  Arisztotelész és Lobacsevszkij Euklei- 
désszel és Bolyaival, Platón és Dedekind Eudoxosszal és Cusanusszal, Zénón és Sach- 
cheri Hegellel és Cantorral, Plótinosz és Mallarmé Hilberttel és Franz Rosenzweiggel 
-  hic et nunc, itt, a könyv lapjain és most, a jelen pillanatában, mindezek a szimultán 
múltak egyetlen oszthatatlan egészet alkotnak. A kötőszövet, ami egyetlen egésszé 
kapcsolja össze őket, a jelek kommentárja és interpretációja.

Az író ú r  ír.
Az olvasó olvas.
Neve is van -  már régen, szinte hihetetlenül régen. Neve az antik kiadóvállalatok

ban Anagnósztész, olvasó rabszolga volt, a mai kiadóvállalatokban egyszerűen lektor úr. 
Platón THEAlTETOSZ-ának bevezetőjében tanúi vagyunk egy előkelő fiktív partinak, 
amelyen a kiadó bemutatja azt a nagy művet, amelyet maga az i§ú Theaitetosz, a Spárta 
ellen vívott korinthoszi csatában megsebesült zseniális geométer diktált halálos ágyán 
a megarai Eukleidésznek: „íme, a könyv -  és Eukleidész felmutatja az írást -, adjuk a 
fiúnak, hogy olvassa fel. ” Majd a lektoráló rabszolga felé fordulva mondja: „Vedd a könyvet, 
fiú , és olvasd. ” Ezzel a nyilvános felolvasással megtörtént a THEAITETOSZ publikálása.

Az író ú r írásjeleket, fekete grafikát vet a fehér papírra. Ezekben az olvasó rabszolga 
jeleket lát. Az egész -  egyetlenjei. Jel, amely -  ezt Hérakleitosz jelenti egyik sötét Frag- 
MENTUM-ában -  mint „ űz Úr, az orákulum ura Delphiben, nem beszél, nem is hallgat, hanem 

jelent".
A jelje len t, m int ahogy az eső esik, a hó havazik, a folyó folyik. De az, amit a jel 

jelent, csak az olvasó rabszolga tudásában van jelen. Ö, egyedül ő az, akinek értelme 
világot gyújt azáltal, hogy értelmet ad a feketének, ami a fehér lap epifániáján meg
jelenik előtte. Interpretálja a jelet, tartalmat rendel hozzá. Ezáltal és csak ezáltal lesz 
a fehér papír fekete foltjaibóljelentést hordozó szöveg, egyedül a szöveg viseli a jelentő 
jel méltóságát.

Ki írta a jeleket? És vajon mit is gondolt, mit is akart üzenni, milyen titkos szándék 
vezette akkor, amikor írt? Fölösleges kérdések. Ki írta az ÓTESTAMENTUM-ot? Ki az 
ODÜSSZEIA szerzője? Valaki? Vagy senki? Ha valaki, akkor a parapszichológia tudo
mányának és nem az értelmes olvasónak a feladata kifürkészni titkos szándékait. De 
az is lehetséges, hogy ezt a grafikát nem írta senki a pergamenre, hanem a földből 
nőtt ki, mint egy fa, mint egy virág, vagy egyszerűen a természet leltárához tartozik,
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mint egy kő vagy egy csillag. Mert a fekete jelek léteznek, és az olvasó készen találja 
őket a fehér papírlapon. És ez minden, ami van. Ami lesz, az a szöveg.

A szöveget az olvasó csinálja.
Az általam kiválasztott szövegek írásjeleinek dekódolása fentebb idézett könyvem

ben nemcsak hogy lehetővé tette számomra, de szinte meg is követelte, hogy a szöve
geknek ezt az első pillantásra összefüggéstelen és szétszórtnak tűnő halmazát egy zo- 
diákus jegyébe egyesítsem, amelyből én a gondolkodás galaktikus folyamának egyet
len oszthatatlan csillagképét véltem megpillantani. Ez az a csillagkép, amelyik a nem 
eukleidészi gondolat lassú kibontakozását vezérelte a res gestae, a diakrón történés re- 
gesztáinak hosszan elkígyózó és viszontagságokkal teli útjain.

Kommentár: a szövegek dialógusa. Nemcsak a kom mentár és az interpretáció, a de
kódolás is szükségképpen dialógus. Kommentár m ár ennek az eredménye is, amely 
a palimpszeszt felületén már meglévő írás egy részét az írásjelek egy újabb rétegével 
fedi le.

A kommentár beszédben van az elmúlttal.
Az ehhez a beszédhez hozzárendelt idő a szubjektum belső ideje. És ez a belső szin

tén invertált idő. Mert a história saját ideje negatív: a szemlélőé, aki a m últ színjátéka 
előtt áll, visszafelé néz, tekintete a jelenből a m últ felé irányul. Nem csupán azért el
lentétes ez a természetes idővel, m ert az irányítottsága inverz, hanem  -  és kiváltkép
pen -  azért is, m ert ez az idő nem folyik és nem is folyhat. Dimenziója, azaz geometriai 
kiterjedése nulla.

A história ideje artificiális, mesterséges csinálmány, kifejezetten parafizikus, nyíltan 
ellenszegül a természet törvényeinek, de ez az egyetlen, amely a megismerő szubjek
tum számára utat nyit a múltba, feltárja előtte saját múltjának kapuit. Mert ugyanúgy, 
ahogy a jövőbeli kozmosz konstans össztömege, energiája, sugárzása -  a világegyetem 
történészei, a kozmológusok mai tanúsága szerint -  a négydimenziós téridő egyetlen 
pontjában volt összepréselve a Big Bang, az ősrobbanás pillanatában, úgy koncentrá
lódik egyetlen akrón pontban -  a megismerő szubjektum tudatában -  a gondolkodás 
szellemi kozmoszának múltbeli össztömege is. Ez a pont, ez a toposz olyan hely, amely
nek situsa kívül fekszik a fizikai téren és időn. Ez az a hontalan hely, ahol a história 
szubjektuma saját otthonában székel.

A história megismerő szubjektuma nem hagyja, nem hagyhatja el helyét. Ő Zénón 
„szárnyas nyila”, amely -  mint ahogy Paul Valéry Sete kikötőváros TENGERI TEMETÓ- 
jében látta -„Sziszegve száll, csak száll, és mégse száll!” (Somlyó György fordítása). Szubsz
tanciája az elmúltból áll. Benne, ebben az oszthatatlan fokális pontban koncentrálódik 
a negatív idő teljessége. Ez az a hely, amely magában őrzi a m últ felhalmozott gazdag
ságát és -  a jelen értékeinek növekményével kibővülve -  diakrón történeti pályáját 
követve továbbviszi a jövő felé.

A réges-rég kimúlt szerző korpuszába -  akinek nyelvét holt nyelvnek tartják -  beha
tolnak az új szavak. És mégis: azáltal, hogy szóba hozzák, a szöveg tovább beszéli nyelvét.

Beszélni -  élet, hallgatni -  halál.
És azáltal, hogy a tegnap szövegét ma is olvassák és kommentálják, a másik felveszi 

a múlt szavát saját tudatába, s ezzel felemeli a jelenvalóság meglétébe. Tu me penses, 
done je  suis -  te gondolsz engem, tehát én vagyok.

A kom mentár -  a reá jellemző metanyelven -  úgy beszél a szövegről, m int a meg
ismerés előtte fekvő tárgyáról. Ezáltal szükségképpen helyet ju tta t a m últnak a jelen 
belsejében -  aktuális jelenlétet biztosít az elmúltnak a lét világában. A kom m entár azál-
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tál, hogy gondolja, bensővé teszi az elmúltat, befogadja a tudat jelenvalóságába, „hosszú 
napokkal bétölti őt”, és beleszövi örök élete szövedékébe.

A szövegek firmamentuma -  a philosophia perennis -  a szellem el nem évülő palimp- 
szesztje.

Domokos Mátyás

AZ IRODALOM FINTORA

A  Holmi 1998. szeptemberi számában látott napvilágot egy remek tanulmány (A FILO
LÓGIA BOSSZÚJA, AVAGY GADAMER ESETE A PIETISTA HERMENEUTIKÁVAL), amelynek 
szerzője, Kisbali László egy filológus-Poirot mesteri logikájával, ráadásul olvasóinak 
semmilyen nyelvi nehézséget nem okozó beszédmód használatával m utatja ki, hogy 
a gadameri herm eneutika „hármasszabályának” -megértés, értelmezés, alkalmazás -  har
madik tagja, az applicatio eszmetörténeti előzményeinek feltárása közben a WAHRHEIT 
UND METHODE elvilághíresült szerzője olyan forrásra hivatkozik (Joannes Jacobus 
Rambachius Jénában 1752-ben megjelent művére), amelyet gyaníthatóan soha nem 
is olvasott. Ha ugyanis olvasta volna, bizonyára feltűnt volna a nagy tudományú pro
fesszornak, hogy az a locus, amelyet „idéz”, egyszerűen nincs benne az eredeti szö
vegben. (De miért is olvasta volna el ezt a nyolcszáz oldalnyi, emészthetetlenül unal
mas és száraz latin nyelvű kásahegyet?)

A groteszk és kínos végeredménnyel záruló oknyomozás e filológiai hiba -  Kisbali 
László kifejezésével: „azért ez elég nagy bolha” -  után újólag megerősíti a latin mondás 
igazságát, miszerint: In  minimis Deus est maximus (amit szabad fordításban úgy le
hetne talán magyarul visszaadni, hogy „apróságokban mutatkozik meg igazán a lé
nyeg”. A Kisbali-tanulmány könyörtelenül következetes és kérlelhetetlenül pontos ok
fejtése ugyanis egyszerre „in vitro” és „in vivo”, vagyis: a filológia laboratóriumi ste
rilitásával és a valóságos eszmetörténeti folyamatok életteljes felidézésével mutatja 
meg, hogyan él tovább korról korra és rendíthetetlenül az irodalomról való gondol
kodás tudományában (vagy amit annak hiszünk) az emberi intellektus talmudmagya- 
rázó, szofisztikára és skolasztikára hajlamosító ösztöne m int a filologizáló-filozófiai és 
filozofálgató-filológiai gondolkodás már-már archetipikus meghatározója (hogy én is 
tudományosan fejezzem ki magam).

De nem ez késztetett ennek a jegyzetnek a megírására. Hanem  amit Kisbali László 
filológiai tényfeltárása ju tta t eszembe, s ami számomra, az egyszerű olvasó és műélvező 
számára legalább ilyen izgalmas kérdés. Azon ugyan jó t mulattam, hogy a gadameri 
applicatio fogalma hermeneutikai értelemben „meztelen”, s ennek kimondása e bri
liáns tanulmány hervadhatadan érdem e (miáltal komoly nemzetközi feltűnést is kelt
hetne, ha megjelennék valamely világnyelven), de olvasása közben m ind erőtel
jesebben arra kellett gondolnom, hogy az esztétikai jellegű applicatiónak, amely nyil
vánvalóan egyidős az irodalomról való tudatos gondolkodás történetével, tehát léte
zett évszázadokkal (ha nem évezredekkel) Gadam er előtt is, s léteznék akkor is, ha


