
Lakatos Imre matematikafelfogása – olvasószeminárium 
(ELTE TTK/IK 2006 ősz) 

 

Tematika 

 

1. Szeptember 12 A kurzus menetének megbeszélése, beszélgetés 

2. Szeptember 19 Kóstoló a Bizonyítások és cáfolatok világából 
    K:  1. HG 26-30 és 194-196 o. 

     2. BC 21-30 o. (I. fejezet 1-3) 

3. Szeptember 26 Klasszikus matematikafilozófiai iskolák 1 

    K: MT 145-173 o. 

    R:  1. LFM és MT 145-173 o. 

     2. IFM és MT 145-173 o. 

4. Október 3  Klasszikus matematikafilozófiai iskolák 2 

K:  BC 13-19 o. („A szerző bevezetése”) 
    R: FFM és MT 145-173 o. 

5. Október 10  A felfogás gyökerei 
    K:  BC 13-19 o. („A szerző bevezetése”) 
    R: 1. TKL 31-59 o. 

     2. GI 59-68, 131-137, 142-151, 169-176, 200-207 o. 

6. Október 17   Bizonyítások és cáfolatok 1 

    K:  BC 31-59 o. 

    R: 1. BC 31-46 o. 

     2. BC 46-59 o. 

7. Október 24   Bizonyítások és cáfolatok 2 

    K:  BC 59-90 o. 

    R: 1. BC 59-77 o. 

     2. BC 77-90 o. 

8. November 7   Bizonyítások és cáfolatok 3 

    K:  BC 91-126 o. 

    R: 1. BC 91-109 o. 

     2. BC 109-126 o. 

9. November 14   Bizonyítások és cáfolatok 4 

    K:  BC 127-156 o. 

    R: 1. BC 127-141 o. 

     2. BC 141-156 o. 

10. November 21  Bizonyítások és cáfolatok 5 

    K:  BC 157-183 o. 

    R: BC 157-183 o. 

11. November 28  Későbbi írások a matematikáról 2 

    R: 1. BC 185-206 o. (Függelék I.)  
     2. BC 207-224 o. (Függelék II.) 
12. December 5  Későbbi írások a matematikáról 3 

    R: 1. IR 

     2. RE 

13. December 12  Későbbi írások a matematikáról 3 

    R: 1. MAS 70-92 o. 

     2. MAS 93-103 o. 

 

(K: kötelező olvasmány; R: referátum) 
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Lakatos Imre 

A végtelen regresszus és a matematika alapjai*  

 

 

                                                           
* E cikk elôször 1962-ben jelent meg az Aristotelian Society Supplementary Volume 

36. kötetében. A cikk különnyomatának egy példánya Lakatos 

könyvtárában néhány kézzel írt javítást tartalmazott, melyek közül 

néhányat bevettünk a szövegbe. A cikk eredetileg az Aristotelian Society - 

Mind Joint Session szervezésében a matematika alapjairól szóló 

szimpozium második elôadása volt a University of Leicesteren 1962-ben. Az 

elsô elôadó, R.L. Goodstein téziseire reagáló bevezetô rész a 

szövegkörnyezet ismerete nélkül nehezen érthetô, így ezt kihagytuk. Ez a 

kihagyás a szöveg lényegét változatlanul hagyta. Lakatos eredeti bevezetô 

lábjegyzete így szól: 

"A műértô nagyra fogja becsülni Karl Popper filozófiájának hatását ezen írásra. 

Technikailag nem tudtam megoldani az erre való pontos utalásokat, ám 

feltételezem, hogy az olvasó az elkövetkezôkben ráismer a Logic of Scientific 

Discovery és a Conjectures and refutations számos eszméjére. 

Hasonlóképpen hálával tartozom A. Musgrave-nek és Dr T.J. Simley-nek a 

cikk elsô vázlatának elolvasásakor adott értékes javaslataikért és 

bírálatukért. W.W. Bartley híta fel a figyelmemet a szkeptikus-dogmatikus 

vita központi szerepére az ismeretelmélet történetében. Sokat jelentett az is, 

hogy S. Körner és J.C. Shepherdson professzorral megvitattam az elsô két 

részt." (John Worrall és Elie Zahar szerkesztôi jegyzete)  

 



 

 

 

 [A szkeptikus filozófia kétezer éve azt tanítja, hogy akár a 

jelentés akár az igazság konkluzív megalapozásának célja 

elérhetetlen. Ám éppen a matematikai jelentés és az igazság 

megalapozása az "alapok" célja.] 

 A klasszikus szkeptikus érv a végtelen regresszuson alapul. Egy 

fogalom jelentését megpróbálhatjuk definícióval rögzíteni. Ehhez vagy 

más fogalmakat használunk - ez végtelen regresszushoz vezet -, vagy 

"tökéletesen jól ismert fogalmakat". De vajon a négy szó: "tökéletesen 

jól ismert fogalom" valóban tökéletesen jól ismert? Láthatjuk, hogy a 

végtelen regresszus szakadéka újra feltárul. Hogy állíthatja mégis a 

matematika filozófiája, hogy vannak, illetve kellene, hogy legyenek 

egzakt fogalmaink? Hogyan reméli elkerülni a szkeptikusok szigorú 

bírálatát? Hogyan jelentheti ki, hogy a matematika - logicista, meta-

matematikai vagy intuicionista - megalapozását nyújtja? De még ha 

megengedjük is, hogy vannak "egzakt" fogalmaink, hogyan 

bizonyíthatjuk be, hogy egy állítás igaz? Hogyan kerülhetjük el a 

végtelen regresszust a bizonyításokban, még ha el is kerültük azt a 

definíciókban? A jelentés és az igazság csak továbbítható, de nem 

alapozható meg. Ám ha ez így van, hogyan tudhatunk bármit is? 

 A dogmatikusok - akik szerint tudhatunk - és a 

szkeptikusok - akik szerint vagy nem tudhatunk, vagy nem 



 

 

tudhatjuk, hogy tudhatunk, és hogy mikor tudhatunk - közötti 

ellentét az ismeretelmélet alapvető kérdése. Amikor a matematikai 

tudás megalapozására irányuló modern erőfeszítéseket vizsgáljuk, 

hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez csupán egyik fejezete annak 

a hatalmas erőfeszítésnek, hogy a tudás alapjainak megteremtésével 

legyőzzük a szkepticizmust. Munkám célja, hogy megmutassam: a 

modern matematika-filozófia mélyen beágyazódik az általános 

ismeretelméletbe, és hogy csak ebben az összefüggésben érthető meg. 

Ezért az első rész elkerülhetetlenül az ismeretelmélet sűrített 

történetét tartalmazza. Tekintélyes történészek olykor azt mondják, 

hogy az a fajta "racionális rekonstrukció", mellyel itt próbálkozom, 

csupán karikatúrája a valóságos történelemnek - annak, ahogy a 

dolgok valójában történnek - ; ám ugyanígy mondhatjuk azt is, hogy 

a  történelem csakúgy, mint az, ahogy a dolgok valójában történnek, 

épp a racionális rekonstrukció karikatúrái. 

 

1.§ A végtelen regresszus megállítása a tudományban 

 

 A szkepikusok arra használták a végtelen regresszust, hogy 

megmutassák: a tudás alapjainak keresése reménytelen. Éppúgy, 

mint dogmatikus ellenfeleik - ismeretelméleti jusztifikacionisták 

voltak: legfőbb problémájuk a „Honnan tudjuk?” volt, és azt 



 

 

gondolták, kénytelenek a megalázó Nem tudjuk-hoz visszavonulni, 

mivel a jelentésnek és az igazságnak nem lehetnek szilárd alapjai. 

Arra jutottak, hogy a tudás megszerzésre irányuló racionális 

erőfeszítés hatástalan; a tudomány és a matematika álokoskodás és 

illúzió. Így a racionalizmus számára életbevágóan fontossá vált e 

bosszantó kettős végtelen regresszus megállítása, és a tudás szilárd 

alapköveinek lerakása. Három nagy racionalista vállalkozás próbálta 

ezt elérni: (1) az euklideszi program, (2) az empirista program és (3) az 

induktivista program 

 Mindháromnak az volt a célja, hogy a tudást deduktív 

rendszerekbe szervezze. Egy (nem feltétlenül formális) deduktív 

rendszer meghatározó jegye a hamisság visszaemelésének elve 

(retransmission of truth - itt Boreczky Elemér fordítói leleményét 

követem - a ford.) a rendszer "aljáról" a " tetejére", a 

következményektől a premisszákig: a következmény ellenpéldája 

szükségképpen ellenpéldája legalább egy premisszának is. Ha 

érvényes a hamisság visszaemelésének elve, akkor érvényes az 

igazság továbbításának elve is a premisszáktól a konklúziókig. Azt 

azonban nem követeljük meg egy deduktív rendszertől, hogy 

továbbítsa a hamisságot, illetve visszaemelje az igazságot. 

 (1) Valamely deduktív rendszert akkor nevezek "euklideszi 

elméletnek", ha a tetején lévő állítások (axiómák) tökéletesen jól 



 

 

ismert fogalmakat (primitív fogalmakat) tartalmaznak, és ha van 

cáfolhatatlan igazságérték-befecskendezés, melynek révén az igazság 

a deduktív igazságérték-továbbító csatornákon (bizonyítás) keresztül 

szétárad az egész rendszerben. (Ha a rendszer tetején az igazságérték 

hamis, akkor természetesen nem áramlik igazságérték a 

rendszerben.) Mivel az euklideszi program szerint minden tudás 

levezethető olyan triviálisan igaz állítások véges halmazából, melyek 

csak triviális jelentéstartalommal rendelkező fogalmakat 

tartalmaznak, a tudás trivializálása programjának1 is fogom nevezem. 

Mivel egy euklideszi elmélet csak kétségtelenül igaz állításokat 

tartalmaz, sem sejtésekkel, sem cáfolatokkal nem dolgozik. A teljesen 

kifejlett euklideszi elméletben a jelentés – éppúgy, mint az igazság - 

felül van befecskendezve a rendszerbe, és biztonságosan végigfolyik a 

nominális definíciók jelentés-megőrző csatornáin a primitív 

fogalmaktól a (rövidítést célzó, s ily módon elméletileg 

szuperfolyékony) definiált fogalmakig. Az euklideszi elmélet eo ipso 

konzisztens, mivel az összes benne felmerülő állítás igaz, és igaz 

állítások bármely halmaza nyilvánvalóan konzisztens. 

 

                                                           
1 E program leírásának locus classicusa Pascal [1657-8]  

 



 

 

 (2) Egy deduktív rendszert akkor nevezek "empirista 

elméletnek", ha az alján levő állítások (bázisállítások) tökéletesen jól 

ismert fogalmakat tartalmaznak (empirikus fogalmak), és lehetőség 

van olyan cáfolhatatlan igazságérték befecskendezésére itt lenn, 

amely, ha az igazságérték hamis, végigfolyik a rendszer deduktív 

csatornáin (magyarázatok), és elárasztja az egészet.  (Ha az 

igazságérték igaz, akkor természetesen nem folyik igazságérték a 

rendszerben.) Így egy empirista elmélet vagy feltevésekből (kivéve 

talán a legalján lévő igaz állításokat), vagy egyértelműen hamis 

állításokból áll.2 Az empirista elméletben vannak elméleti, vagy 

"okkult" fogalmak, melyek - mint az arisztotelészi szillogizmusok 

középfogalmai - nem játszanak szerepet egyik bázisállításban sem, és 

nincsenek hozzájuk felvezető jelentés-megőrző csatornák. 

 Ha - a "metafizika" kiküszöbölése iránti racionalista 

lelkesedéstől indíttatva - a jelentés- és igazságérték befecskendezését 

(eltekintve a logikai jelentés befecskendezéstől) sehol máshol nem 

engedjük meg, csak a rendszer alján, "szigorú empirista elméletről" 

beszélünk. E követelmény - mely a tudomány és a zagyvaság 

                                                           
2  Az empirista elmélet néhány aspektusának leglíraibb leírásához ld. Schlick 

[1934] angol fordítása: Ayer(ed.) [1939], 209-27.o. Nagyon világos és festôi 

tárgyalás Braithwaite [1953] 350-4.o. 

 



 

 

elválasztására irányul - azonban öngyilkosság, hiszen a szigorú 

empirista elmélet a legalsóbb szintjét leszámítva jelentés nélküli.3 Az 

empirista elmélet lehet konzisztens vagy inkonzisztens. Így az 

empirista elméletek esetében felmerül a konzisztencia bizonyítás 

szükségessége.4 

 Az euklideszi program azt javasolja, építsünk euklideszi 

elméleteket, melyek alapja a jelentés és az igazságérték tekintetében 

a rendszer teteje, amelyet az Ész természetes fénye világít meg, 

konkrétabban a számelméleti, geometriai, metafizikai, morális stb. 

intuíció. Az empirista program empirikus elméletek építését 

javasolja, melyeknek jelentés- és igazságérték alapját alul a 

Tapasztalat természetes fénye ragyogja be. Mindazonáltal a jelentés 

és az igazságérték biztonságos továbbításában mindkét program az 

Észre hagyatkozik (nevezetesen a logikai intuícióra). 

                                                           
3 R.B. Braithwaite mutatta meg, hogy a szigorúan empirista elmélet teoretikus 

terminusok nélkül lehet jelentésteli, ám növekedésre képtelen. ([1953], 

76.o.) A szigorú empiristák - mint Schlick és Ramsey - megpróbálták a 

magasabb szintű hipotézisek zavaró értelmetlenségébôl úgy kikeveredni, 

hogy "szabályoknak" nevezték ôket. 

 

4  Vö. K.R. Popper [1959], 91-2.o. Nem tudom, ki javasolta elôször, hogy 

ellenôrizzük a tekintélyes tudományos elméletek ellentmondásmentességét. 

 



 

 

 Hangsúlyoznom kell a különbséget az empirikus elmélet 

szokásos fogalma és az "empirista elmélet" általánosabb fogalma 

között. Egyetlen kritériumom az empirista elméletre az volt, hogy az 

igazságértéket a rendszer alján fecskendezik be, legyen az akár 

"faktuális", "egyedi tér-idő ténykijelentés", "aritmetikai", vagy bármi 

más. A bázisállítás fogalmának e kiterjesztése arra szolgál, hogy az 

empirista vagy induktivista program fogalmát kiterjeszthessük a 

matematikára - vagy a metafizikára, etikára, stb.  

 A hagyományos ismeretelmélet alapvető fogalmai nem az 

"euklideszi" és "empirista", hanem egyfelől az a priori és a posteriori, 

másfelől az analitikus és szintetikus.  E fogalmak nem elméletekre, 

hanem állításokra vonatkoznak; az ismeretelmélészek ugyanis csak 

lassan ismerték fel felismerni a magasan szervezett tudás 

kialakulását, s e szerveződés sajátos módjainak döntő szerepét. 

Ismeretelméletileg óriási különbséget jelent, hogy az elmélet mely 

szintjén fecskendezzük be az igazságértéket. Hogy ez milyen forrásból 

származik - a tapasztalatból, a magától értetődőségből vagy bármi 

másból -, az számos probléma megoldása szempontjából  

másodlagos. Messzire juthatunk annak vizsgálatában, hogyan folyik 

valami egy deduktív rendszerben anélkül, hogy érintenénk a kérdést, 

valójában mi is ez, cáfolhatatlan igazság vagy csak, mondjuk, russelli 

"pszichológiailag korrigálhatatlan" igazság, braithwaiti "logikailag 



 

 

korrigálhatatlan" igazság, wittgensteini "nyelvileg korrigálhatatlan" 

igazság5 vagy popperi korrigálható hamisság és "verisimilitude", 

carnapi valószínűség. 

 Az euklideszi program tündöklésének és bukásának 

történetét még nem írták meg, bár az közismert, hogyan vezetett a 

deduktív rendszerek felsőbb szintjein a modern tudomány triviális 

fogalmakból álló triviális állítások helyett egyre elméletibb 

fogalmakhoz és egyre valószínűtlenebb állításokhoz. Az empirista 

programra való áttérés vagyis a megalapozásnak az alsó szinthez való 

kapcsolása nagyon nehéz volt; valójában az emberi szellem 

történetének egyik legdrámaibb megrázkódtatását jelentette: 

radikális változtatást az eredeti euklideszi látásmódon.  Ha csak az 

alsó szinten fecskendezhetünk be igazságértéket, akkor az elmélet 

vagy csak feltevés vagy hamis. Míg az euklideszi elmélet igazolt, az 

empirista elmélet csak cáfolható, de nem igazolható. Mindkét 

program olyan igazságot ajánl, mely önmagában véve triviális és 

érdektelen, ám elhelyezkedése miatt e triviális igazság az egész 

euklideszi rendszert elárasztja, míg az empiristát nem. 

 Az euklideszi elmélet híveinek sohasem kell védekezniük: 

programjuk cáfolhatatlan. Sohasem cáfolhatjuk meg azt a pusztán 

                                                           
5  Vö. Braithwaite, Russell és Waismann [1938] cikkeit  

 



 

 

egzisztenciális állítást, hogy léteznek triviális első elvek, melyekből 

minden igazság levezethető. Így a tudomány számára örök kísértés az 

euklideszi program, mint regulatív elv, mint "befolyásos metafizika".6 

Az euklideszi program híve mindig visszautasíthatja, hogy a program, 

mint egész, összeomlott volna, ha az euklideszi elméletek egy 

példánya roskadozik. Valójában a szigorú euklidisták maguk szoktak 

rávilágítani, hogy elődeik "euklideszi" elmélete nem volt igazán 

euklideszi, hogy az axiómák igazságát megalapozó intuíció 

elfogadhatatlan, félrevezető, hogy csaló lidércfény volt, nem pedig a 

Ész valódi vezérlő Fénye. Kezdhetik teljesen előről, vagy állíthatják 

azt is, hogy az euklideszi meseországban a trivialitás napfényes 

csúcsaihoz vezető tekervényes ösvények elkerülhetetlenül sötét 

szurdokokon haladnak keresztül. Az embernek egyszerűen bíznia 

kell és mászni tovább. 

 A rövidlátó vagy fáradt euklediánusok megcsalathatnak 

napfényes csúcsnak gondolva a sötét katlant. Míg a kritika, és 

persze, a cáfolat, megfoszthatja trivialitásától a legnyilvánvalóbban 

igaznak látszó háttértudást - gyönyörű példa erre az egyidejűség 

einsteini kritikája -, addig a tekintélyelvű bánásmód és megerősítés a 

legkifinomultabbnak tűnő spekulációt is triviálissá teheti 

                                                           
6  Watkins [1958] 

 



 

 

(megkérdőjelezetlen háttértudássá nyilvánítva azt) - szórakoztató 

példája ennek, ahogy Kant viszonyult a newtoni mechanikához. A 

cáfolatokból tanulunk; a megerősítés felejtésre késztet. Így az öntelt 

racionalizmus - egyfajta "gumi-euklidianizmus" révén - kitágíthatja a 

magától értetődőség határait, s nem csak a diadal időszakaiban, 

hanem a kétségbeesett megfutamodás idején is.7 

 

 (3) Néhány dogmatikus a Tudást nem-euklideszi úton 

próbálta megmenteni a szkepticizmustól. Vereséget szenvedvén fent, 

az ész lent próbált menedéket keresni és horgonyt vetni. De a lenti 

igazság nem rendelkezik a fenti erejével. Az indukciótól azt várták, 

hogy helyreállítsa a szimmetriát. Az induktivista program 

kétségbeesett erőfeszítés volt olyan csatorna kialakítására, melyben 

                                                           
7  A gumi-euklidizmus zórakoztató ál-szigorral adja át magát a bizonyításnak. 

Mach az euklidizmust a tudományban "a bizonyítás mániájának" nevezte 

(Mach [1882], 1. fej. 5.par.) Hatásos a felsorolása: "Ebben az értelemben 

bozonyítja Arkhimédész emelô-törvényét, Stevinius a fordított (?) nyomás 

törvényét, Daniel Bernoulli az erô-paraleloggrammát, Lagrange a 

látszólagos helyettesítés (?) elvét." Hozzátehetett volna még olyan neveket 

mint Maupertuius és Euler, kiknek euklidista hajlamait más 

összefüggésben taglalja a 4. fejezet 2.par. (Bár kifelejti a newtoni axiómák 

eulri bizonyítását.) 

 



 

 

az igazság az alapállításoktól felfelé folyna, s ezért bevezetett egy 

további logikai elvet, az igazság visszaemelésének elvét. Ez az elv 

lehetővé tenné, hogy lentről árasszuk el az egész rendszert 

igazsággal. Az "induktivista elmélet" éppúgy, mint az euklideszi, 

természetesen konzisztens, mivel a benne szereplő összes állítás igaz. 

 Az induktív csatorna nem tűnt olyan nyilvánvalóan 

lehetetlennek a XVII. században, mint ma, ha valaki a dedukciót a 

karteziánus intuícióra alapozta és leszólta az arisztotelészi formális 

logikát. Ha van deduktív intuíció, miért ne lenne ennek induktív 

párja? A logika (azaz az igazságérték-csatornák elmélete) története 

Descartes-tól napjainkig lényegében a deduktív csatornák kritikájának 

és tökéletesítésének, s a logika "formálissá" tételével egyben az 

induktív csatornák lerombolásának története.  

 Ha az indukció a kétséges, okkult, elméleti állításokat 

lentről, a rendszerint empirikus alapzatból akarja bizonyítani, a 

elméleti fogalmak jelentését is tökéletesen tisztáznia kell - végleges 

fogalmak nélkül nincsenek végleges igazságok. Az induktivistának 

így a elméleti fogalmakat "megfigyelésiekkel" kell definiálnia. Mivel 

ezt nem teheti meg explicit definíciókkal, az induktivista 

kontextuális, implicit definíciókkal, "logikai konstrukciókkal" 

próbálkozik. Ha a matematikában mindent föntről akarunk 

bizonyítani, mindent újra definiálnunk kell, azaz rekonstruálnunk 



 

 

kell  a csúcs tökéletesen jólismert fogalmaival. Ha a tudományban 

mindent alulról akarunk bizonyítani, először mindent újra kell 

definiálnunk, vagyis rekonstruálnunk a lenti tökéletesen jólismert 

fogalmakkal. (Különösen, ha valaki "szigorú induktivista", hiszen 

ekkor nemcsak az igazságnak kell fölfelé áramlania, hanem a 

jelentésnek is, mivel az igazság nem juthat értelmetlen állításokba.) 

Az induktív bizonyítás problémája és a elméleti fogalmak 

megfigyelésiekkel való definiálásáé (ez utóbbiakat az induktív definíció 

problémájának is nevezhetjük) így ikertestvérek, és megoldhatóságuk 

is iker-illúzió.8 

 Az induktivista program eredeti változatát a szkeptikus 

kritika lerombolta. Ám a legtöbben még mindig nem szenvedhetik az 

empirista forradalmat, továbbra is az Ész méltóságának 

meggyalázását látják benne. Az induktivizmus modern ideológusai - 

a logikai pozitivizmus jellegzetes képviselőire gondolok - sokat 

cikkeztek a régi program új, gyenge változatáról, a valószínűségi 

induktivizmusról.  Mindenekelőtt - helyesen - nem hajlandók 

elfogadni, hogy a tudományos deduktív rendszer - a legaljától 

                                                           
8  Russel "constructionalism" módszere az induktív definíciók problémájának 

megoldására szolgáló kísérlet volt, hogy ezzel induktivizmusának szilárd 

fogalmi alapot adjon. Kiváló taglalása Weitz [1948] 

 



 

 

eltekintve - éretlmetlen. Ténylegesen azt a követelményt támasztják, 

hogy az elmélet csak akkor rendelkezik jelentéssel, ha alsó szintje 

leér a tapasztalati megfigyelési állítások szintjéig. De míg az ő 

"verifikációs elv"-eik elismerik a elméleti terminusok értelmességét, 

homályban hagyják a kérdést, hogy vajon mi is az aktuális jelentés. 

A szigorú empiristák - tévesen - kizárólag elmélet alján engedik meg 

a jelentés befecskendezését. De vajon vannak-e értelmes elméleti 

fogalmak minden konkrét jelentés nélkül? E dilemmából úgy bújnak 

ki, hogy radikálisan kitágítják a definíció - a jelentés-átvitel - 

fogalmát, hogy az magába foglalja a "redukciót", egy logikai 

bűvészmutatványt, melyet arra találtak ki, hogy, ha nem is teljesen, 

legalább részben visszaemelje az Ersatz-jelentést fölfelé a megfigyelési 

fogalmaktól a elméletiekhez.9 

 Így, mivel ismerik és elfogadják a formális logikát, az 

indukciót érvénytelennek kell tekinteniük. Miután a jelentés-átvitel 

fogalmát kiterjesztették, most az igazság-átvitel fogalmát is 

kiterjesztik, hogy vissza lehessen emelni felfelé - a megfigyelési 

állításoktól az elméleti állításokhoz - ha nem is az igazságot, de 

                                                           
9 Vö. Carnap [1936-7], s a mai irodalmat, cikkeket és utalásokat Feigl, Scriven és 

Maxwell (eds.) [1958] 

 



 

 

legalább valamilyen részleges, valószínű igazságot, valamiféle 

"konfirmáció fokot".10 

 A valószínűségi indukcióval ellátott elmélet valószínűleg 

konzisztens. A valószínű konzisztencia valószínűségi elmélete 

bármelyik pillanatban megszülethet. 

 Az elavult, alkalmatlan és elbizakodott modern 

induktivizmus bírálatakor, nem szabad megfeledkeznünk nemes 

eredetéről. A XVII. és XVIII. századi induktivista hitvallásnak igen 

fontos és progresszív szerepe volt. Ez volt az ifjú spekulatív 

tudomány nagy Lebenslüge-je a felvilágosodás sötét, pre-popperi 

korszakában, amikor a puszta találgatást megvetették, a cáfolat 

neveletlenség volt, és amikor az igazság hiteles forrásának 

megalapozása életbevágóan fontos volt. A kinyilatkoztatás 

tekintélyének a tények tekintélyével való felváltása - természetesen - 

az egyház ellenállásába ütközött. A skolasztikus logikusok és 

"humanisták" rendre rámutattak az induktivista vállalkozás 

végzetére, és az arisztotelészi formális szillogisztika alapján 

                                                           
10  Az eszme Lebnizig [1678] és Huygensig ([1960], Bevezetés) nyúlik vissza. Az 

induktív logikát felváltotta Keynes, Rechenbach és Carnap új, gyengébb 

valószínűségi logikája. Irodalmi uatlásoskhoz és bírálatához ld. Popper 

[1959], X. fej. 

 



 

 

megmutatták, hogy a okozatból az okokra nem lehet érvényesen 

következtetni, s így a tudományos elméletek nem lehetnek igazak, 

csak a cáfolható előrejelzésekre szolgáló eszközök: "matematikai 

hipotézisek". Ez kihívás volt a modern tudomány ideológusai 

számára, akik elutasították az arisztotelészi logikát, és az informális, 

intuitív logika és az indukció mellett szálltak síkra. Míg a 

kinyilatkoztatás igazságát védelmezték, az ész és a tapasztalat 

igazságát pusztító kritikának vetették alá. Az euklideanizmus és 

induktivizmus XVII. századi szövetsége megvédte a tudományt a 

megaláztatástól, és magas státuszáért harcolt. 

 Az empiristák jeleskedtek voltak az eukideanizmus 

kritikájában. Bírálták az intuitív euklideszi igazság-befecskendezés 

alapját: a magától értetődőséget. Az induktivizmus következetes 

empirista lerombolását mégis paradox módon egy olyan filozófus 

valósította meg, aki az ismeretelméleti forradalmat az empirizmusnál 

következetesebben képviselte: Popper. Az induktív következtetés 

valószínűségi változatát bírálva Popper megmutatta, hogy fölfelé még 

a részleges jelentés és igazság átvitel sem lehetséges. Ám azt is 

kimutatta, hogy a jelentés és az igazság befecskendezés az alsó 

szinten távolról sem triviális: hogy nincsenek "empirikus" fogalmak, 

csak "elméletiek", és hogy a bázis állítások igazságértéke sem 



 

 

végérvényes, - ezzel felfrissítette az érzéki tapasztalat régi görög 

kritikáját. 

 (4) A popperi kritikai fallibilizmus komolyan veszi a végtelen 

regresszust: nem ringatja magát abba az illúzióba, hogy 

"megállítható", s elfogadja minden cáfolhatatlan igazság-

befecskendezés szkeptikus kritikáját. E megközelítésben a Tudásnak 

nincsenek Alapjai, sem az elméletek tetején, sem az alján. De 

bármely ponton próbálkozhatunk igazság- és jelentés 

befecskendezéssel. Az "empirista" elméletek vagy hamisak vagy 

feltevés jellegűek. A "popperi elméletek" mind feltevés jellegűek. 

Sohasem tudunk, csak találgatunk. Találgatásainkat mindazonáltal 

cáfolhatóvá tehetjük, kritizálhatjuk és tökéletesíthetjük. E kritikai 

programban sok régi probléma- amilyen például a valószínűségi 

indukció, a redukció, a szintetikus a priori ítéletek, az érzet-adat 

ítéletek és hasonlók - álproblémának bizonyul, mert mindegyik a 

téves dogmatikus kérdést, a "Honnan tudjuk?" kérdését igyekszik 

megválaszolni. E régi problémák helyébe azonban számos új 

probléma lép. Az új központi kérdés, a "Hogyan tökéletesíthetjük 

sejtéseinket?" évszázadokra elegendő munkát hagy a filozófusoknak; 

s hogy miként éljünk, cselekedjünk, harcoljunk és haljunk, ha csak 

találgatásokra hagyatkozhatunk, azzal épp elég dolga lesz a politikai 

filozófusoknak és nevelőknek. 



 

 

 A fáradhatatlan szkeptikus mégis megkérdezheti: "Honnan 

tudod, hogy tökéletesítetted a sejtésed?", erre azonban most könnyű 

válaszolni: "Csak sejtem.". A találgatások végtelen regresszusa 

semmilyen problémát nem okoz. 

 

2.§  A végtelen regresszus megállítása a matematika logikai 

trivializálása révén 

 

 A XVII-XX. század az euklldeanizmus számára a nagy 

visszavonulás időszaka. Alkalmi utóvédharcaik, hogy áttörjenek a 

hipotéziseken túlra, az első elvek csúcsáig, mind kudarcba fulladtak. 

Az empirista program cáfolható álokoskodása győzött, az euklidisták 

cáfolhatatlan trivialitása veszített. Az euklidisták csak az azokon a 

fejletlen területeken maradhattak meg, ahol a tudás még mindig 

triviális, mint az etikában, a közgazdaságtanban, stb.11 

 A visszavonulás e négyszáz éve a matematikát mintha 

teljesen elkerülte volna. Az euklidisták itt megőrizték eredeti 

erejüket. A zűrzavar XVIII. századi analízisben természetesen 

                                                           
11  Az etika vonatkozásában ld. Sidgwick [1874], Book III. Intuitionism, ill. mai 

hivatkozásokhoz  M. Warnock [1960]. A közgazdaságtanhoz ld. pl. L.C. 

Robbins [1932], 78-9.o. ill. L. von Mises [1960], 12-3.o. 

 



 

 

visszaesés volt. Ám Cauchy szigorúsági forradalma óta lassan, de 

biztosan haladnak a csúcsok felé. Cauchy és követői nagyon 

öntudatos euklidizálással csodát tettek: a "analízis félelmetes 

homályát"12 kristálytiszta euklideszi elméletté változtatták. "A 

matematikusok e nagyszerű iskolája - meglepő definícióival - 

megmentette a matematikát a szkeptikusoktól, és állításait szigorúan 

bizonyította."13 A matematikát trivializálták, kétségbevonhatatlan, 

triviális axiómákból vezették le, melyek csak abszolút tiszta triviális 

fogalmakból álltak, s melyekből az igazság tiszta csatornákon zuhog 

alá. Olyan fogalmak,  mint a "folytonosság" és "határérték" utat 

nyitottak az olyanoknak, mint "természetes szám", "osztály", "és", 

"vagy", stb. A "matematika aritmetizálása" a legcsodálatosabb 

euklideszi eredmények egyike volt. Még az empiristák is kénytelenek 

voltak elismerni, hogy Euklidesz, aki a tudomány "gonosz démona", a 

matematika "jó szelleme".14 A modern logikai empiristák, akik bár 

távolról sem radikális "empiristák" a tudományban (többségük 

                                                           
12  Abel [1826b], 263.o. 

 

13 Ramsey [1931], 56.o., valamint ôt követve Russell [1959] 125.o. használja e 

kifejezést saját céljai és módszere jellemzésére. 

 

14  R.B. Brathwaite [1953], 353.o. 

 



 

 

induktivista), radikális euklidisták a matematikában. A radikális 

euklidisták - mint az ifjú Russell - mindazonáltal soha sem vonultak 

vissza szűk birodalmukba: keményen dolgoztak programjuk 

befejezésén a matematikában, és reménykedtek az elveszett területek 

visszaszerzésében: a tudás teljes univerzumának euklidizálásában, 

trivializálásában.  

 Csakhogy soha egyetlen euklideszi elmélet sem állhat ellen 

a szkeptikus kritikának. A matematikai dogmatizmus elleni 

legtalálóbb szkeptikus érvek ráadásul éppen a dogmatikusok 

önmarcangoló kételyeiből származnak: "Tényleg elértük a primitív 

fogalmakat? Tényleg elértük az axiómákat? Valóban biztonságosak 

igazság-csatornáink?" E kérdések döntő szerepet játszottak Frege és 

Russell nagyszabású vállalkozásában, hogy a számelmélet Peano-

axiómáin túl visszamenjenek a még alapvetőbb első elvekig. 

Elsősorban Russell megközelítésére összpontosítok, s bemutatom, 

hogyan vallott kudarcot eredeti euklideszi programjával, és hogyan 

hullott vissza végül az induktivizmusba, hogyan választotta a 

zűrzavart ahelyett, hogy elfogadta volna, hogy ami a matematikában 

érdekes, az feltételes. 

 Russell filozófiájának fő problémája mindig az volt, hogy 

megmentse a Tudást a szkeptikusoktól. "A szkepticizmus, noha 

logikailag kifogástalan, pszichológiailag tarthatatlan, és van valami 



 

 

frivol őszintétlenség minden filozófiában, amely úgy tesz, mintha 

elfogadná." (Human Knowledge: Its Scope and Limits, 1948, 9.o.) 

Fiatal korában azt remélte, egy nagyszabású euklideszi programmal 

megmenekülhet a szkepticizmustól. "Filozófiai fejlődése" 

tulajdonképpen fokozatos visszavonulás az euklidizmustól, noha az 

út minden centiméteréért megküzdött, s annyi bizonyosságot mentett 

meg, amennyit csak tudott. 

 Érdekes felidézni korai terveinek optimizmusát. Úgy 

gondolta, hogy mielőtt "más tudományokra is kiterjeszti a 

bizonyosság körét", először el kell jutnia egy "tökéletesített 

matematikához, amely nem hagy helyet a kétségnek" (Filozófiai 

fejlődésem...) Ezért először arra volt szükség, hogy "megcáfolja a 

matematikai szkepticizmust"(u.o.) és szilárd euklideszi hídfőállást 

biztosítson a későbbi általános támadáshoz. Így Russell filozófiai 

pályájának kiindulópontja a matematika, mint euklideszi hídfő 

megalapozása volt. 

 A matematikai bizonyításokat botrányosan 

megbízhatatlannak találta. "Az érvek jelentős hányada, melyről azt 

mondták, hogy fogadjam el, nyilvánvalóan hibás volt."(...) Nem volt 

teljesen elégedett az axiómák bizonyosságával sem - legyenek akár 

geometriaiak vagy aritmetikaiak. Tudomása volt az intuíció 

szkeptikus kritikájáról: legelső publikációjának vezérmotívuma a 



 

 

"pszichológiai szubjektív és a logikai a priori összezavarása"(...) elleni 

harc volt. Honnan tudhatjuk, hogy a fölső igazság-befecskendezés 

minden kételytől mentes? E problémát vizsgálva egyenként elemezte 

a geometria és a számelmélet axiómáit, és úgy találta, hogy 

igazolásuk különböző fajta intuíciókon alapul. Első publikált 

cikkében ("The Logic of Geometry". Mind, 1896, 1-23.o.) e 

nézőpontból elemezte az euklideszi geometria axiómáit, és az 

axiómák egy részét bizonyosan igaznak találta, jelesül a priori 

igaznak, mivel "elvetésük logikai és filozófiai abszurditásra 

vezetne."(3.o.) A tér homogenitását például a priori igaznak tartja, "A 

homogenitás és passzivitás hiánya... abszurd; soha egyetlen filozófus 

sem vonta kétségbe, amennyire tudom, az üres tér e két 

tulajdonságát. Úgy tűnik, abból az elvből erednek, hogy semmi 

semmire sem hathat... Így pusztán filozófiai alapon el kell 

ismernünk... például az egybevágósági axiómát."(4.o.)  Másfelől 

viszont a tér háromdimenziós voltának axiómáját empirikusnak 

minősítette, de hozzátette, hogy bizonyossága "majdnem olyan nagy", 

mintha a priori volna (14.o.), jóllehet nem "logikailag elkerülhetetlen" 

(Lakatos kiemelése), és csak "feltételezhetjük, hogy bizonyossága az 

intuícióból származtatható" (23.o.) 

 Így Russell megpróbálta megalapozni, az a priori igazságok, 

a "matematikai meggyőződések" hierarchiáját, legyenek azok 



 

 

geometriaiak vagy aritmetikaiak. "Elolvasott minden könyvet, amit 

talált, s amelyről úgy tűnt, hogy szigorúbb megalapozásukat 

kínálja."(Filozófiai fejlődésem...) Így akadt rá Fregére. Azonnal Frege 

megoldása mellett döntött: az egész matematikát triviális logikai 

elvekből kell levezetni. Az aritmetikai intuíciót össze kell gyűrni, s a 

mechanikai és geometriai intuíciót követve a trivialitásuktól 

megfosztott trivialitások régi szemétkosarába kell hajítani. Eközben a 

logikai intuíciót trónra kell emelni, nem pusztán mint "intuíciót", 

hanem mint cáfolhatatlan belátást, szuper triviális szuper intuíciót. 

A matematika aritmetikai trivializálását meg kell fosztani trónjától, s 

helyére logikai trivializálását kell emelni.  

 Hogy felmérhessük e lépés valódi jelentőségét, tisztában 

kell lennünk a logikai intuíció speciális helyzetével. Az euklidisták az 

elődeik által trónra emelt felső igazság-befecskendezés intuitív 

forrásainak trónfosztásában jeleskedtek. Az euklidizmus története 

tele van ilyen trónfosztásokkal. A matematikai euklidizmus is ezt 

példázza. Az irracionális számok felfedezése arra késztette a 

görögöket, hogy feladják a pythagoraszi aritmetikai intuíciót 

euklideszi geometriai intuíció kedvéért: a számelméletet le kell 

fordítani a kristálytiszta geometriára. Bonyolult "arányelméletük" 

pontosan ezt a célt szolgálta. Az irracionális szám fogalmának 

"tisztázásakor" az XIX. század visszatért az aritmetikai intuícióhoz, 



 

 

mint uralkodó intuícióhoz. Később Cantor halmazelméleti, Russell 

logikai, Hilbert "globális" és Brouwer "konstruktivista" intuíciói 

versengtek e szerepért. A felülről való igazság befecskendezés 

kizárólagos jogáért való küzdelemben a logikai intuíció egészen 

különleges szerepet játszott: mivel, bárki győz is az axiómákért 

folytatott küzdelemben, a logikai intuícióra kell hagyatkoznia, hogy 

fölülről eljutassa az igazságot a rendszer távoli részeibe. Még az 

empiristák is, akik a tudományban minden felső szintű intuíciót 

megfutamítottak (miközben trónra emelték az alsó szintű faktuális 

intuíciót), rá voltak utalva egy teljesen magától értetődő biztonságos 

logikára, hogy a cáfolatokat felfelé irányítsák. Hogy a kritikát 

konkluzív lehessen, a  könyörtelen logika révén kellett halálos 

csapást mérnie. A logikai intuíció különleges helyzete magyarázza, 

hogy az intuíció fő ellenségei miért nem tartották a logikai intuíciót 

intuíciónak: szükségük volt a logikai intuícióra, hogy a többit 

bírálhassák.15 De ha bármely dogmatikus - akármilyen néven 

nevezett euklidista, induktivista vagy empirista - programnak 

szüksége van triviális, valóban cáfolhatatlan logikai intuícióra, akkor 

                                                           
15  Például Couturat ([1905], I. fej.) szerint "a magától értetôdôség nem feltétele 

hanem akadálya a logikai szigorna... a magától értetôdôség teljesen 

szubjektív... s így a logika ellensége." 

 



 

 

természetesen óriási nyereség lesz annak megmutatása, hogy az 

egész matematikának csakis kizárólag a logikai intuícióra van 

szüksége: így ugyanaz lesz a forrása mind az axiómák, mind az 

igazság-továbbítás bizonyosságának. 

 Mindazonáltal a logikai intuíciót először autonómmá kell 

tenni, azaz meg kell tisztítani az idegen intuícióktól. A klasszikus 

euklideszi elméletekben minden fontos logikai lépést külön 

axiómával kellett igazolni. Minden "A-ból következik B", vagy még 

inkább "A-ból nyilvánvalóan következik B" alakú állításnak [minden 

mástól] függetlenül érvényesnek kellett lennie. A karteziánus logika 

meghatározatlanul sok tárgy-függő axiómát tartalmazott. Russell egy 

erős logikát képzelt el, amely néhány meghatározott, triviális, "tárgy-

semleges"16 axiómából áll. Kezdetben nem vette észre, hogy ha a 

logika szuper triviális euklideszi deduktív rendszerré válik, egyrészt 

szuper triviális axiómákat, másrészt e logika szuper szuper triviális 

logikáját kell tartalmaznia, amely a rendszeren belüli igazság 

továbbítás sajátos szabályaiból áll: "Az egész tiszta matematika - 

számelmélet, analízis és geometria - a logika primitív ideáinak 

kombinációiból épül fel, s állításai levezethetők a logika általános 

axiómáiból, mint amilyenek a szillogizmus és a következtetés más 

                                                           
16 [“topic-neutral”]: Ryle [1953] kifejezése. 

 



 

 

szabályai." ("Recent work in the Philosophy of mathematics", 1901, 

reprint: Mysticism and Logic, 1917, 76.o.) Ezek az "axiómák" most 

valóban triviálisan igazak lesznek, s - minden kétségen túl - a tiszta 

logikai ész természetes fényében tündökölnek, " sarkkövek, örök 

alapzatba kötve, melyeket az emberi ész bár elérhet, de el nem 

mozdíthat."(Frege; idézi F. Waisman: Einführung in die mathematische 

Denken, 1936, 95.o.) A bennük szereplő fogalmak valóban 

tökéletesen tiszta logikai fogalmak. A szótár lényegében két triviális 

fogalmat tartalmaz: a relációt és az osztályt. "Ha számelmélettel 

akarsz foglalkozni, ismerned kell ezen ideák jelentését.". Ám ennél mi 

sem egyszerűbb. "El kell fogadnunk, hogy amit a matematikusnak 

tudnia kell a kezdetekkor, az nem túl sok."("Recent work in the 

Philosophy of mathematics", 1901, reprint: Mysticism and Logic, 

1917, 78-9.o.) Ebben az időszakban - egy-két hónappal a Paradoxon 

felfedezése előtt - úgy gondolta, hogy a matematika végső euklidizálát 

nyújtotta, s a szkepticizmus végleg vereséget szenvedett:  

 

"A matematika egész filozófiájában, mely legalább annyira hemzsegni szokott a 

kételyektől, mint a filozófia bármely más területe, a korábban uralkodó zűrzavar és 

határozatlanság helyét átvette a rend és a bizonyosság."(i.m., 79-80.o.) S így “az 

olyan fajta szkepticizmus ellen, amely az út meredeksége és a cél bizonytalan 

elérhetősége miatt feladja az ideálok követését, a matematika a saját körében tejles 

választ ad. Túl gyakran mondják, hogy nincs abszolút igazság, csak vélemények és 



 

 

egyéni ítéletek; hogy mindannyiunk világszemléletét a magunk egyénisége, ízlése 

és hajlama határozza meg; hogy nem létezik az igazság örökkévaló birodalma, 

melybe - türelemmel és fegyelemmel - végül bebocsáttatást nyerhetnénk, hanem 

csak én igazságom, a tiéd, és más különböző egyéneké létezik. Ez a 

gondolkodásmód az emberi erőfeszítés egyik fő célját utasítja el, s általa eltűnik 

morális látásunkból az őszinteség és félelem nélküli megismerés. Az ilyen 

szkepticizmussal szemben a matematika örökös válasz: igazságainak építménye 

rendületlenül áll, s a kételkedő cinizmus összes fegyvere sem győzheti le."(i.m. 

71.o.) 

 

 Mindannyian tudjuk, hogyan váltotta fel a rövid euklideszi 

mézesheteket az "intellektuális szomorúság" (Filozófiai fejlődésem, 

73*.o.), hogyan degenerálódott a matematika logikai trivializálásának 

programja túlfinomult rendszerré, - olyan "axiómákkal", mint a 

reducibilitási, a végtelenségi és a kiválasztási axióma, vagyis a 

szerteágazó típuselmélet - az egyik legbonyolultabb fogalmi 

labirintussá, amit emberi elme valaha is feltalált. Az "osztály" és a 

"tartalmazási reláció" fogalmáról kiderült, hogy homályos, 

kétértelmű, minden, csak nem "tökéletesen jólismert". Sőt, még az az 

igény is felmerült, hogy konzisztencia-bizonyítással biztosítsa, hogy a 

"nyilvánvalóan igaz" axiómák nem mondanak ellent egymásnak - ami 

mérhetetlenül távol áll az euklideszi programtól. Mindezek, és ami 

utána következett, dé já vu-ként érik a tizenhetedik század ismerőit: 

a bizonyítás utat kell, hogy adjon a magyarázatnak, a tökéletesen 



 

 

jólismert fogalmak a elméleti fogalmaknak, a trivialitás a 

kidolgozottságnak, a cáfolhatatlanság a cáfolhatóságnak, az 

euklideszi elmélet az empirista elméletnek. Ugyanezzel az 

elutasítással találkozunk a drámai változás elfogadásával szemben: 

ugyanazok az utóvédharcok, remények és látszatmegoldások. 

 Russell első reakciói szándékolatlan, nem kívánt, anti-

triviális Principiájára ugyanazt mintát követik, mint a klasszikus 

XVII. századi kísérletek a dogmatizmus megmentésére. Kettőt 

említettem közülük: (1.) ragaszkodni az eredeti euklideszi 

programhoz és megpróbálni áttörni a hipotéziseken az első elvekig, 

vagy kitágítani az intuíciót és a tegnap paradox spekulációit a ma 

nyilvánvaló tényeivé változtatni; vagy, ha ez nem segít, (2.) 

megpróbálni az indukció igazolása révén az alul befecskendezett 

igazságokkal fölfelé betölteni az egész rendszert. 

 (1.) Ahogy Newton a karteziánus ütközés-mechanika 

segítségével remélte magyarázni a gravitáció törvényét, úgy Russell a 

reducibilitási axióma trivializálásában reménykedett (Principia 

Mathematica 2. kiad. 59-60.o.) "bár nagyon valószínűtlennek tűnik, 

hogy az axiómáról kiderüljön, hogy hamis, semmiképpen sem 

valószínűtlen, hogy meg lehet alapozni valamely más, még 

alapvetőbb és még nyilvánvalóbb axióma révén." Később feladta e 

reményt: "Szigorúan logikai szempontból nézve nem látok semmi 



 

 

okot, hogy higgyek a reducibilitási axióma logikai 

szükségszerűségében. ... Ezen axióma felvétele a logika egy 

rendszerébe ilymódon egyfajta fogyatékosság, még ha az axióma 

maga empirikusan igaz is."(Introduction to Mathematical Philosophy, 

1919, 195.o.) 

 A párhuzamossági axiómával kapcsolatban Russel maga is 

leírja e szokásos mintát:  

 

"A kanti szemléletben fenn kell tartani, hogy az axiómák maguktól értetődőek - ezt 

azonban nehéz volt kiterjeszteni a párhuzamossági axiómára. Innen származott az 

igény a még plauzibilisabb axiómák kutatására, melyeket a priori igazságoknak 

lehetne nyilvánítani. Bár sok ilyen axiómát javasoltak, mindegyik ugyanúgy 

kétségbevonható volt, s a kutatás csak szkepticizmushoz vezetett."(Principles of 

Mathematics, 1903. 353.par.)  

 

Vajon egyetértett volna-e azzal, hogy az ő kutatásai "plauzibilis" 

logikai axiómák után, "melyek a priori igazságoknak lehetne 

nyilvánítani", is csak szkepticizmushoz vezettek? 

 A típuselmélet esetében Russell visszaesett a "gumi-

euklidizmusba". Meg volt győződve, hogy a Russell paradoxonnak 

van triviális megoldása. Ennek persze halvány reménynek kellet 

lennie, hisz - szemben a bonyolult Burali-Forti paradoxonnal - itt a 

legtriviálisabb common sense bizonyult ellentmondásosnak, s így 



 

 

tökéletesítéséhez fel kellett volna tenni, hogy a common sense 

axiómák valamelyike hamis. Zermelo megoldása - a nyilvánvalóan 

igaznak tűnő Absztrakciós elv tagadásának elfogadása - ebbe az 

irányba mutat. Csakhogy az euklideszi szellemű Russell viszolygott 

az ilyen megoldástól. Soha nem békült meg az axiomatikus 

halmazelmélettel. Úgy gondolta, csak meg kell tisztítanunk a common 

sense-t a hibáktól - ismét egy XVII. századi minta -, és amint az új 

természetes fény elér hozzánk, látni fogjuk, ami persze mindig is 

látható volt: hogy az argumentum nyilvánvalóan hibás. Rávilágítani 

az érvelés egy lemmájára, és azt mondani, hogy nem triviálisan igaz, 

hanem triviálisan hamis, túlságosan nehézzé tehette volna az 

euklidiánus öncsalást, így Russell felfedezte, hogy e de facto 

detrivializáló módszert helyettesíthetjük valami mással: a bűnös 

lemma nem triviálisan hamis, hanem triviálisan értelmetlen, csak ezt 

nem vettük észre, amíg nem vettük szemügyre ebből a nézőpontból. 

Így először meg kell néznünk, hogy az állítás értelmes vagy 

értelmetlen torzszülött. Ha értelmetlen, nem lehet igaz vagy hamis; 

de ha esetleg nem ellenőrizzük (nyilvánvaló) értelmességét, csak 

rögtön az igazságát, előfordulhat, hogy tévedésből triviálisan igaznak 

találjuk. 



 

 

 E "torzszülött kizáró" módszer megszokott, bár 

meglehetősen terméketlen euklideszi védelmi mechanizmus.17 Mégis 

a logikai pozitivizmus egyik fő elvévé vált - a russelli típuselmélet 

torzszülött általánosításaként. A torzszülött kizáró módszer legfőbb 

veszélye, hogy a fontos és bonyolult feltevéseket a definíciók 

segítségével a fogalmi keret homlokzata mögé rejti. Például amikor 

Kemény egy félig-meddig népszerűsítő cikkben a logicizmus 

védőügyvédjeként azt mondja: 

 

 "A matematikáról kimutatták, hogy nem több, mint magasan fejlett logika. Ennek 

során két új logikai elv tűnt fel: a végtelenségi és a kiválasztási axióma. Ezeknek 

valamelyest vitatható természetével itt most nem kell foglalkoznunk. Legyen elég, 

hogy amennyiben ezeket - a legtöbb logikushoz hasonlóan - elismerjük érvényes 

logikai elvnek, az egész matematika levezethető belőlük, s ilymódon nem más, 

mint magas szintű logika."(A Philosopher Looks at Science, 1959, 21.o.)  

 

A típuselméletet - mely persze lerombolná olvasóiban a logika 

támadhatatlan trivialitásáról festett képet - Kemény nem említi, 

mondván, hogy az a képzési szabályokhoz tartozik, s nem az 

axiómákhoz. 

                                                           
17  Vö. Lakatos [1961], 1. fej. (*módosított változata Lakatos [1976c], 1. fej. (Szerk.))  

 



 

 

 Russell természetesen tudta, hogy eredeti euklideszi 

programja számára a típuselmélet trivialitása valóban létfontosságú. 

Éppen ezért ragaszkodott a "hibás kör elvéhez", a magukra referáló 

mondatok értelmetlenségéhez, mint a típuselmélet alapgondolatához. 

Úgy gondolta, ezt az elvet nyilvánvalónak lehet tekinteni, s így a naiv 

logika inkonzisztenciájának kiküszöbölése révén érvényteleníthetné 

az euklideszi tanítást, miszerint "a megoldásnak - alaposan 

meggondolva – arra kell támaszkodnia, amit talán logikai common 

sense -nek nevezhetnénk, vagyis végül olyannak kell látszania, 

mintha mindig is erre kellett volna számítanunk." (Filozófiai 

fejlődésem, ...79-80.o.*) A triviális megoldás iránti - immár 

egyértelműen hiábavaló – elkötelezettség Russellt a torzszülött kizáró 

módszer nyomorúságába taszította. Abba a különösen szerencsétlen 

hibába, hogy keresztes hadjáratott folytasson a magukra referálók 

ellen, s a típuselméletet ebből az elvből "meglehetősen 

felületes"(Ramsey: The Foundations of Mathematics and Other Essays, 

1931, 24.o.) levezesse.18 A típuselmélet, amikor magától 

értetődőként, "természetéből fakadóan hihetőként"(Principia 

Mathematica, 2nd. ed., 1925, 37.o.) tálalják, szép példája a gumi-

euklidizmusnak. Az euklideszi trivialitás eszméje teszi érthetővé, 

                                                           
18  Valamint vö. Wang [1959] 

 



 

 

miért esett kétségbe Russell Quine spekulatív "logikai 

ügyességének"(Filozófiai fejlődésem..1925,.80.o.*) láttán. A gumi-

euklidisták hajlamosak mások trivialitását puszta  spekulációként 

elvetni, míg saját spekulációjukat trivialitásnak tartják. 

 

 (2)  Russell olykor kétségbe esik az euklideszi 

nyilvánvalóság miatt, s egyfajta induktivizmust választ:  

"Hogy a reducibilitási axióma magától értetődő, olyan állítás, mely aligha tartható 

fenn. De valójában a magától értetődőség mindig csak része egy axióma elfogadása 

melletti érveknek, és soha sem nélkülözhetetlen. Egy axióma elfogadása melletti 

érv - hasonlóan más állítások melletti érvekhez - mindig nagymértékben induktív. 

Nagyjából arról van szó, hogy számos majdnem kétségtelen állítás vezethető le az 

axiómából, melyek igazsága az axióma hamissága esetén 

megmagyarázhatatlannak tűnik, és semmi olyasmi nem vezethető le belőle, ami 

valószínűleg hamis. Ha az axióma látszólag magától értetődő, az csak azt jelenti, 

hogy gyakorlatilag majdnem kétségbevonhatatlan; hiszen a magától értetődőnek 

vélt dolgok olykor hamisnak bizonyultak. S az, hogy az axióma maga majdnem 

kétségbevonhatatlan, pusztán hozzájárul ama induktív bizonyítékhoz, mely 

következményeinek majdnem kétségbevonhatatlan voltából származik, s nem kínál 

radikálisan másfajta új evidenciát. A tévedhetetlenség soha nem érhető el, s 

ennélfogva az axiómától és következményeiktől mindig elválaszthatatlan a kétely 

bizonyos eleme. A formális logikában e kétely talán kisebb, mint más 

tudományokban, de nem hiányzik teljesen. Ezt azok a paradoxonok is mutatják, 

melyek olyan premisszákból következnek, melyekről korábban nem volt ismert, 

hogy korlátozást igényelnek. A reducibilitási axióma esetében a mellette szóló 



 

 

induktív bizonyíték nagyon erős, az általa megengedett érvelések és a belőle 

származó eredmények mind érvényesnek tűnnek." (Principia Mathematica, 2. 

kiad..59.o.) 

 Vagy később:  

"Amikor a tiszta matematika deduktív rendszerbe van szervezve - azaz premisszák 

kijelölt halmazából levezethető állítások halmazaként van felépítve -, nyilvánvalóvá 

válik, hogy a tiszta matematika igazságában nem hihetünk pusztán azért, mert 

hiszünk a premisszák igazságában. Egyes premisszák jóval kevésbé nyilvánvalóak 

néhány következményüknél, s főként e következményeik miatt hiszünk bennük. 

Mindig ez a helyzet, ha egy tudomány deduktív rendszerbe van szervezve. Nem a 

rendszer logikailag legegyszerűbb állításai azok, amelyek a legnyilvánvalóbbak 

vagy amelyek miatt leginkább hiszünk a rendszerben. Az empirikus 

tudományoknál ez nyilvánvaló. Az elektromos generátor például leírható a Maxwell 

egyenletekkel, ám ezekben az egyenletekben épp bizonyos logikai következményeik 

megfigyelt igazsága miatt hiszünk. Pontosan ugyanez történik a logika tiszta 

birodalmában: a logika logikailag első elveiben - vagy legalább néhányukban - nem 

saját maguk, hanem következményeik miatt hiszünk. Az ismeretelméletii kérdés, 

hogy "Miért higgyek ezen állításhalmazban?" egészen más, mint az a logikai 

kérdés, hogy "Melyik az állításoknak az a legkisebb és logikailag legegyszerűbb 

halmaza, melyből ez az állításhalmaz levezethető?". A logikába és a tiszta 

matematikába vetett bizalmunk melletti érvek egy része induktív és csak 

valószínű, noha a  logikai rend szerint állításaik pusztán a logikai premisszák 

folyományai. Ezt azért tartom fontosnak, mert könnyen keletkeznek hibák, ha a 

logikai rendet beolvasztjuk az ismeretelméletibe, vagy megfordítva. Egy 

matematikai logikai mű pusztán a feltételezett antinómiák cáfolata révén vethet 

fényt a matematika igazságára vagy hamisságára. Ez mutatja, hogy a matematika 



 

 

lehet igaz. Annak megmutatása azonban, hogy a matematika valóban igaz, más 

módszereket és más megfontolásokat kíván." (“Logical Atomism", 1924; lsd. Logic 

and Knowlwdge (szerk: R.C. Marsh) 1956, 325-6.o.) 

 Érdekes, hogy a matematikai logikusok, akik annyira 

kényesek a szigorúságra, s akik abszolút szigorúságra törekszenek, 

képesek az induktivizmus mocsarába süllyedni. Például A. Fraenkel, 

a kitűnő logikus, ki meri jelenteni, hogy a logika némely axiómája 

"teljes súlyát" "következményeinek evidenciájából" meríti. (Zehn 

Vorlesungen über die Grundlegung der Mengenlehre, 1927 61.o.) 

 Ahogy Newtonnak az égi mechanikában, Russsellnek is 

észre kellett vennie a matematikában az euklideszi vállalkozás 

kudarcát. Egyes követői mindazonáltal erényt kovácsoltak a 

vereségből anélkül, hogy szembenéztek volna jelentős 

következményeivel. Példa erre Rosser:  

 

"Az 'axióma' szó használatával kapcsolatban egy dolgot világossá kell tennünk. 

Eredetileg Euklidesz úgy használta a szót, mint a 'magától értetődő igazság'-ot. Az 

'axióma' ezen használata matematikus körökben régóta elavult. Számunkra az 

axiómák tetszőlegesen választott állítások halmazát jelentik, melyből a modus 

ponens szabállyal levezethetjük mindazokat az állításokat, amelyeket le akarunk 

vezetni." (Logic for Mathematicians, 1953, 55.o.) 

 

 Rosser nyilvánvalóan "azokat és csak azokat" érti, mivel nyilván nem 

híve az ellentmondásos axiómarendszereknek. De mely állításokat 



 

 

akarjuk levezetni? Amelyek nyilvánvalóan igazak? Ez esetben Rosser 

állítása csupán áttolja a magától értetődőség problémáját az 

axiómákról "az állításokra, melyeket le akarunk vezetni".19 Maga 

Russell - éppúgy, mint Newton - soha nem csinált erényt kudarcából.  

Megvetette ezt a fajta "posztulálást": "Az általunk kívánt  'posztulálás' 

módszerének sok előnye van: a lopás előnyei a tisztességes munkával 

szemben." (Introduction to Mathematical Philosophy, 1919, 71.o.) A 

posztulacionisták nem szükségképpen autoritariánusok - lehetnek 

"liberálisok", és mondhatják, hogy állítások bármely konzisztens 

halmazának axiomatizálása érdekli őket, legyenek az állítások igazak 

vagy hamisak. E játéknak, természetesen, semmi köze az igazsághoz, 

s az igazság-továbbításhoz. Russell soha nem is gondolt erre a 

lehetőségre. A posztulátumokat elutasítva és euklidizmusában 

megrendülve kétségbeesetten ragaszkodott az indukcióhoz, amely 

reményei szerint távol tarthatta a cáfolhatóság szellemét előbb a 

matematikától, aztán a természettudományoktól: "Nem látom, 

miként menekülhetnénk meg annak dogmatikus leszögezésétől, hogy 

                                                           
19  Vagy: "Még ha a logikai elvek kanonizálási szükségletként való elfogadása ne 

önkényes, és ne az állítólagosan bennük rejlô tekintély alapján tröténjék, 

hanem mert bizonyos posztulált célokat hatékonyan érnek el." (E. Ngael 

[1944], 82.o. - Lakatos kiemelése).  

 



 

 

ismerjük az induktív elvet vagy valamely ekvivalensét; az egyetlen 

alternatíva elvetni szinte mindent, amit tudománynak vagy józan 

észnek (common sense - a ford.) tartunk ("Reply to Criticism", The 

Philosophy of Bertrand Russell, (szerk: Schlipp) 1944, 683.o.).20 Soha 

nem értette meg, hogy a matematika feltételes voltának elismerése 

nem jelenti szükségképpen az ésszerűség teljes feladását. 

 Csupán történeti érdekességet jelent követni Russell 

"Pythagorasztól való visszavonulásának" apróbb részleteit. (My 

Philosophical Development, 1959, XVII. fejezet): "A ragyogó 

bizonyosság, melyet mindig megtalálni reméltem a matematikában,  

őrjítő zűrzavarba veszett..." (i. m. 212.o.) Kénytelen volt feladni az 

euklidizmust, mely "az érzékek uralma alól felszabadult gondolat"-on 

nyugodott. "A remény, hogy tökéletességet, véglegességet és 

bizonyosságot találjak, elveszett."(u.o.) Soha nem épült fel igazán a 

zűrzavarból, melybe a makacs matematika vetette. A Problems of 

Philosophy (1912) című művében vonakodott matematikai nézeteit 

előhozni. Ehelyett, meglepő, de érthető pálfordulással tisztelettel 

adózik Kantnak, aki végül is szövetségese volt a tudomány 

igazolásának és a szkepticizmus legyőzésének nagy feladatában. (v.ö. 

82-4., 87., 109.o.) Óvatos előszót írt az Introduction to Mathematical 

                                                           
20  Vö. Fries dilemmájával (Fries [1831]). Vö. Popper [1959], 93. o. jábjegyzetek (?) 

 



 

 

Philosophy (1919) című munkája elé, figyelmeztetve, hogy a könyv 

nem a tulajdonképpeni matematika-filozófiáról szól, ahol a 

"viszonylagos bizonyosságot még nem értük el", ez csak bevezetés. "A 

legtöbb, amire vállalkozhatunk, hogy elkerüljük a dogmatizmust 

olyan kérdésekben, melyeket még komoly kétségek illetnek". Human 

Knowledge: Its Scope and Limits (1948) című művében már egyáltalán 

nem vizsgálta a matematikai tudást, melyet korábban az emberi 

tudás mintaképének gondolt. A Russell paradoxon hatására Frege 

azonnal felhagyott a matematika-filozófiával.* Russell még ellenállt 

egy darabig, ám végül követte Fregét. 

 Vonjunk le néhány következtetést, amelyek levonását 

Russell megtagadta. A bizonyítások és fogalmak végtelen regresszusa 

a matematikában nem állítható meg az euklideszi logikával. A logika 

magyarázhatja a matematikát, de nem bizonyíthatja azt. Kifinomult 

spekuláció, mely minden, csak nem triviális. A trivialitás tartománya 

a számelmélet és a logika érdektelen eldönthető magjára 

korlátozódik, de még e triviális magot is megdöntheti valamikor a 

detrivializáló szkeptikus kritika. 

                                                           
* Ez nem igaz - mint késôbb Lakatos is észrevette (Vö. Lakatos: Philosophical 

Papers 1. köt. 126.o. (John Worrall és Elie Zahar szerkesztôi jegyzete) 

 



 

 

 A matematika logikai elmélete izgalmas, kifinomult 

spekuláció, mint minden más tudományos elmélet. Empirista 

elmélet, és így vagy kimutatják hamisságát, vagy örökre feltevés 

marad. A dogmatikusok, akik megvetik a puszta sejtéseket, 

választhatnak, hogy vagy a végső trivializálásban vagy az indukció 

igazolásában reménykednek.21 A szkeptikusok ki fogják mutatni, 

hogy a russelli elmélet megalapozott empirista jellege csak azt 

mutatja, hogy a matematika nem nyújt tudást, csak álokoskodást és 

illúziót. Ritka a valódi szkeptikus, a pesszimista dogmatikusok 

azonban gyakorlatilag szkeptikusok. E pesszimista dogmatikusok azt 

                                                           
21  Egy másik dogmatikus kivezetô út a struccé: tegyünk úgy, mintha nem látnánk. 

A logikai pozitivisták különösen ebben kiemelkedôek. Érdekeltek abban, 

hogy eltussolják Russell vereségét a matematikai bizonyosság 

megalapozására irányuló vállalkozásában, mivel azt állítják, a filozófia 

történetének legnagyobb forradalmát mutatták ben  "az új logika 

kérlelhetetlen ítéletével" (Carnap [1930-1], "Az új logikában van a pont, 

melynél fogva a régi filozófiát kifordítjuk sarkaiból" (u.o.) Nem meglepô, 

hogy a cikk gondosan kerüli, hogy akár csak célozzon arra a tényre, hogy 

az "új logika", filozófiájuk e hatásos bástyája, esetleg hamis. Hempel azt 

állítása szerint a logicizmus megmutatta, hogy "a matematikai állítások 

ugyanolyan megkérdôjelezhetetlen bizonyossággal rendelkeznek, mely az 

olyan állítások jellemzôje, mint az >>egyetlen agglegény sem házas<< 

kijelentés." (Hempel [1945a], 159.o.) 

 



 

 

követelik, hogy kerüljük a spekulációt, s figyelmünket korlátozzuk 

arra a néhány szűk területre, melyet ők könnyedén - ám minden 

bizonyíték nélkül - biztonságosnak tartanak. A modern matematika-

filozófiában az intuicionizmus képviseli ezt a fajta destruktív, 

szkeptikus dogmatizmust, "tudományunk elárulását"-t, ahogy Hilbert 

mondta ("Über das Unendliche" Math. Annalen, 1926). Weyl hasonló 

szavakkal jellemzi Russell munkáját, mint Bellarmino bíboros Galilei 

elméletét, puszta "matematikai hipotézis"-ként. Weyl szerint a 

Principia Mathematica "nem egyedül a logikára" alapozza a 

matematikát, hanem "egyfajta logicista paradicsomra, meglehetősen 

komplex struktúrák 'végső készletével' ellátott univerzumra,... 

merné-e bármely reálisan gondolkodó ember azt állítani, hogy hisz 

ilyen transzcendentális világban?" (H. Weyl: Philosophy of 

Mathematics and Natural Science, 1949, 233.o.). Az intuicionistáknak 

bizonyára igazuk van, amikor azt állítják, hogy a russelli logika 

intuíció-ellenes és cáfolható. De ettől akár még igaz is lehet. 

 Egy empirista elméletet mindazonáltal szigorúan 

ellenőriznünk kell. De hogy tudnánk ellenőrizni a russelli logikát? 

Minden igaz bázisállítás - a számelmélet és a logika eldönthető magja 

- levezethető benne, s így nincsenek a láthatáron potenciális cáfolói. 

Így e különös empirista elmélet kritikájának egyetlen módja, úgy 



 

 

tűnik, konzisztenciájának ellenőrzése.22 Ez vezet minket a hilberti 

eszmekörhöz. 

 

3.§ A végtelen regresszus megállítása triviális meta-elmélettel 

 

 A hilberti meta-matematika "arra volt kitalálva, hogy 

egyszer s mindenkorra véget vessen a szkepticizmusnak".23 Célja így 

azonos volt a logicistákéval.  

 

"Az embernek el kell fogadnia, hogy a helyzet, amelyben a paradoxonok révén 

találtuk magukat, hosszú távon elviselhetetlen. Csak képzeljük el: a 

matematikában, a bizonyosság és igazság e mintaképében, a legközönségesebb 

fogalomalkotás és következtetés, melyet tanultunk, tanítunk és használunk, 

abszurditásokhoz vezet. De ha a matematika elbukik, hol keressünk igazságot és 

bizonyosságot? Van azonban egy teljesen kielégítő mód a paradoxonok 

elkerülésére..."(Über das Unendliche", Math. Annalen 1926.) 

 

                                                           
22 1 Valójában vannak más módszerek is. Például Rosser és Wang [1950] 

megmutatta, hogy ha Quine rendszerének ellentmondásmentesnek kell 

lennie, akkor hamis. 

 

23  Vö. Ramsey [1926b], 68.o. 

 



 

 

 Hilbert elmélete a formális axiomatika eszméjén alapult. 

Azt követelte, hogy (a) a formálisan bizonyított számelméleti állítások 

- a számelmélet tételei - természetesen igazak, ha a formális rendszer 

konzisztens abban az értelemben, hogy A és nem-A nem lehetnek 

egyidejűleg tételei, (b) minden számelméleti igazság formálisan 

bizonyítható, és (c) a meta-matematika, a matematika ezen új ága, 

mely arra való, hogy bizonyítsa a formális rendszerek 

konzisztenciáját és teljességét, egy speciális fajta euklideszi elmélet 

lesz: "véges" elmélet, nyilvánvalóan igaz axiómákkal, melyek csak 

tökéletesen jólismert fogalmakat tartalmaznak, és nyilvánvalóan 

biztos levezetésekkel. "Állításunk a következő: az elvek, melyeket 

annak meta-matematikai bizonyításához használunk, hogy a 

matematika axiómái nem vezetnek ellentmondásra, oly nyilvánvalóan 

igazak, hogy még a szkeptikusok sem ingathatják meg őket."24 Egy 

meta-matematikai érv "a magától értetődő intuitív (inhaltlich) 

belátások láncolata" (J.V. Neumann: "Zur Hilbertischen 

Beweistheorie" Math. Zschr. 1927, 2.o.) A számelméleti igazság - és a 

matematika már elvégzett aritmetizálása miatt a matematikai 

                                                           
24  Ramsey i.m., 69.o.  

 



 

 

igazságok minden fajtája - szilárd, triviális, "globális" intuíción 

nyugszik, s így az "abszolút igazságon".25 

 Gödel második tétele döntő csapást mért az euklideszi 

meta-matematika e reményére. A bizonyításokban fellépő végtelen 

regresszus nem érhet véget egy "finit" triviális meta-elméletben: a 

konzisztencia bizonyításoknak kellő kifinomultsággal kell 

rendelkezniük ahhoz, hogy [egyben] kétségessé tegyék az elmélet 

konzisztenciáját, melyben elvégezték őket, s így elkerülhetetlenül 

esendőek. A Goldbach sejtés például - hogy minden páros szám előáll 

két prím összegeként - talán  hamarosan formálisan bebizonyítják, 

ám soha nem tudhatjuk meg, igaz-e. Mivel csak akkor lenne igaz, ha 

a meta-matematika, a meta-meta-matematika,... s így tovább a 

végtelenségig, konzisztens. Ezt pedig soha nem tudhatjuk. A 

formalizálás könnyen csütörtököt mondhat, s előfordulhat, hogy 

axiomatikus rendszerünknek egyáltalán nincs modellje. 

 Gödel első tétele másik módot is mutat arra, hogyan 

mondhat csütörtököt egy axiomatikus elmélet: ha egyáltalán van 

modellje, akkor több is van, mint amit akartunk. Egy formális 

elméletben azokat és csak azokat az állításokat bizonyíthatjuk, 

                                                           
25  Hilbert [1898] *Hilbert elméletének pontosabb megközelítése alább, 2. fej. 31-

2*.o. 

 



 

 

melyek minden modelljén igazak,26 így formálisan nem 

bizonyíthatunk olyan állítást, mely igaz a szándékolt modellen, ám 

hamis a szándékolatlanokon. Gödel első tétele azt mutatja meg, hogy 

a számelméletet tartalmazó formális rendszerek szelektivitása 

helyrehozhatatlanul rossz, mert a számelmélet egyetlen konzisztens 

formalizálása sem alkalmas arra, hogy "kiszűrje" azokat a 

modelleket, melyek lényegileg különböznek a tervezettől.27 

Következésképpen bármely konzisztens formalizálásban találni 

fogunk formálisan bizonyíthatatlan számelméleti állításokat. Ha a 

Goldbach sejtés igaz az eredeti interpretációban, de hamis egy ettől 

különbözőben, nincs olyan formális bizonyítás egyetlen 

formalizálásban sem, amely hozzá vezetne. 

 Gödel felfedezése az omega-inkonzisztenciáról még 

rosszabb. Kiderült, hogy "a rendszer konzisztenciája nem 

akadályozza meg a strukturális hamisság lehetőségét" (Tarski: "The 

concepts of omega-consistency and omega-completeness", 1933; 

                                                           
26  Henkin [1947] 

 

27  Itt Kemeny terminológiáját használjuk: "Két modell lényegében különbözô, ha 

vannak olyan mondatok, melyek igazak az egyikben, de hamisak a 

másikban.( A lényegében különbözôség követelménye erôsebb, mint az a 

követelmény, hogy ne legyenek izomorfak.)" (Kemeny [1958], 164.o. 

 



 

 

Logic, Semantic, Mathematics, 1956, 295.o.) Egy formalizált 

számelmélet lehet konzisztens, azaz lehet modellje, bár meglehet, 

egyik sem a szándékolt: minden modell, ha az összes számot 

tartalmazza, tartalmazhat más "osztályidegen" elemeket, melyek 

ellenpéldát kínálhatnak olyan tételekre, melyek igazak a szándékolt 

modell szűkebb területén. Egy konzisztens, de omega-inkonzisztens 

rendszerben bebizonyíthatjuk a Goldbach sejtés tagadását, még 

akkor is, ha a Goldbach sejtés igaz. Egy formalizálásban, mely ilyen - 

vagy más - csalfa módon csődött mondott, elválik a "bizonyíthatóság" 

és az igazság.  A számelmélet és a logika inkonzisztens rendszereinek 

nincs modellje, azaz semmiről sem szólnak, a számelmélet és a logika 

omega-inkonzisztens rendszerei viszont nem rendelkeznek a 

szándékolt modellel, azaz nem a számelméletről vagy a logikáról 

szólnak. 

 Az omega-inkonzisztencia és a hozzá kapcsolódó jelenségek 

felfedezése véget vetett a hilberti "formalizmusnak", melynek központi 

eszméje a "formalizálás" után "nincs több kétértelműség a 

tekintetben, hogy mi számít bizonyításnak az elméletben... Az elmélet 

formalizálásának épp az a célja, hogy explicit definíciót nyerjünk az 

elmélet bizonyításaira. Miután ezt elértük, nem szükséges 

közvetlenül az intuícióra hivatkozni..." (Kleene, Introduction to 

Mathematics, 1952, 63., 86.o.) Hogy e sejtést megcáfolták, arra 



 

 

rendszerint a következő eufémizmus utal: "A bizonyítás szintaktikai 

fogalma átadta helyét a bizonyítás szemantikai fogalmának". Ez az 

eufémizmus elfedi, hogy kudarcot vallott a nagy dogmatikus 

vállalkozás, hogy megmentsék a matematikát a szkeptikusoktól. 

 Így összeomlott a meta-trivializálás hilberti programja. Ám 

rövidesen nagyszabású kampány kezdődött a hézagok kitöltésére. 

Gentzen zseniális konzisztencia bizonyításával működött közre a 

hézagok pótlásában, mely a hilbertiánusok állítása szerint teljesíti a 

gödeli kifinomultság minimális követelményeit, és mégsem lépi túl a 

trivialitás legfelső korlátját. Tarski néhány eredménye módot nyújtott 

a teljesség hézagainak betöltésére: "Az igazság definíciója, s 

általánosabban a szemantika megalapozása lehetővé teszi 

számunkra, hogy a deduktív tudományok metodológiájának néhány 

negatív eredményét összevessük a velük párhuzamos pozitív 

eredményekkel, s így bizonyos mértékig (Lakatos kiemelése) betöltsük 

a deduktív módszer és maga a deduktív tudás építményének ott 

megnyílt hézagait." ("Concept of truth in formalized languages, 

Postscript." Logic, Semantics, Mathematics, 1956, 276-7.o.) 

 Sajnos néhány logikus hajlamos figyelmen kívül hagyni 

Tarski óvatos megszorítását. Egy mai kézikönyvből megtudhatjuk, 

hogy "Gödel 'negatív' [sic] eredményének méltó párja Tarski pozitív 

erdménye" (Stegmüller: Wahrheitsproblem und Semantik, 1927, 



 

 

253.o.) Helyes, hogy a 'pozitívat' nem teszi idézőjelbe, ahogy a 

szkeptikusok tennék, de akkor a 'negatív' miért kerül e lekicsinylő 

jelek közé? 

 Így újra feltűnik a gumi-euklidizmus, immáron a poszt-

Hilbertiánusok új ideológiájaként. Az ember csak bámul, hogy a 

trivialitás milyen kifinomult lehet. A magától értetődőség - ha egyszer 

elfogadtuk - természetesen tágítható, és egy állítás magától értetődő 

igazságának ellenőrzése megegyezik igazságának ellenőrzésével, 

annak megmutatásával, hogy inkonzisztens vagy hamis. Ha 

elutasítjuk intuíciónk végtelen tágíthatóságának lehetőségét, el kell 

fogadnunk, hogy a meta-matematika nem állítja meg a bizonyítások 

végtelen regresszusát, ami így minden egyes gazdagabb meta-

elméletben újra feltűnik. (Gödel első tétele valójában a kifinomultság 

megőrzésének elve vagy az esendőség megőrzésének elve.) De emiatt 

nem kell megadnunk magunkat a matematikai szkepticizmusnak: 

csak el kell fogadnunk a merész spekuláció esendőségét. Gentzen 

konzisztencia bizonyítása - és Tarski szemantikai erdményei valódi 

és nem "pirruszi" győzelmek, ahogy Weyl állította28, még akkor is ha 

nemcsak "a bizonyíték lényegesen alacsonyabb követelményeit"29 kell 

                                                           
28  Weyl [1949], 220.o. 

 

29  u.o.  



 

 

elfogadnunk, hanem az új módszerek határozott sejtés jellegét is. A 

meta-matematika fejlődésével kifinomult trivialitása egyre 

kifinomultabb lesz, és egyre kevésbé triviális. A trivialitás minden 

bizonnyal a tudás gyermekbetegsége. 

 Hadd hangsúlyozzam ismét, hogy az euklidisták minden 

vereség ellenére továbbra is ragaszkodhatnak fegyvereikhez; akár 

remélve, hogy még feljebb jutva valódi első elveket találnak, akár 

azzal bolondítva magukat, hogy - logikai vagy episztemológiai 

bukfencekkel - nyilvánvaló igazságnak higgyék azt, ami valójában 

esendő spekuláció. A logicista program kedvenc bukfence az 

indukció. A hilberti bukfenc az új revelációba vetett fura hit, s az 

először a brouweri finit, majd a gentzeni transzfinit, sőt a tarskiánus 

szemantikai meta-matematikai gumi-intuíció váratlan és valóban 

meglepő trónra emelése.30 A tárgyról írott egyik legszakszerűbb 

                                                                                                                                                                   

 

30  A "posztulálás" persze nem old meg egyetlen problémát sem. Ha az ember feladja 

az intuíciót, kétségbeesik a bizonyosság miatt, és a tudást azonosítja a 

bizonyossággal, akkor hátatfordíthat az igazságnak, és formális 

rendszerekkel játszadozhat, melyeket "nem akadályoz a ´kifogástalanság´ 

éhe" és az olyan russelli-hilberti eszmék, mint  az, hogy "egy új nyelvi 

formának bizonyítottan ´kifogástalannak´ kell lennie, és a ´valódi logika´ 

hűséges fordításának" (Carnap [1937], Bevezetés). Szomorú, hány logikus 

követte e tanácsot, s felejtette el gyorsan, hogy a logika az igazság 



 

 

könyvben olvashatjuk, hogy "egy módszer elfogadható-e a meta-

matematikában, annak végső [sic] próbája természetesen [sic] az kell 

legyen, hogy intuitíve meggyőző-e" (Kleene: Introduction to 

Mathematics, 1952, 63.o.) De akkor miért nem állunk meg korábban, 

s miért nem mondjuk, hogy " egy módszer elfogadható-e a 

számelméletben, annak végső próbája természetesen az kell legyen, 

hogy intuitíve meggyőző-e", és felejtsük el a meta-matematikát úgy, 

ahogy van, ahogy azt Bourbaki teszi.31 A meta-matematika - 

csakúgy, mint a russelli logika - az intuíció kritikájából származik; s 

most a meta-matematika  - éppúgy, mint a logika - arra kér, 

fogadjuk el az ő intuíciójukat végső próbaként; így mindkettő 

ugyanabba a szubjektivista pszichologizmusba zuhan vissza, amelyet 

valaha támadott. De mi a csodának kell "végső" próba, "végső 

tekintély"?32 Minek kellenek alapok, ha elismerten szubjektívak? 

                                                                                                                                                                   

továbbításáról, és nem pusztán jelsorozatokról szól - még azután is, hogy 

Carnap kezdte felismerni tévedését. Munkáiban a logika technikája legyôzte 

tárgyát, és saját perverz életét kezdte élni. 

 

31  Bourbaki [1949a], 8.o. 

 

32  A matematikusnak "nem szabad elfelejtenie, hogy intuíciója a végsô tekintély" 

(Rosser [1953], 11.o.) 

 



 

 

Miért nem ismerjük be őszintén a matematika esendőségét, s 

próbáljuk megvédeni az esendő igazság méltóságát a cinikus 

szkepticizmustól, inkább, minthogy azzal áltassuk magunkat, hogy 

észrevétlenül be tudjuk foltozni "végső" intuíciónk szövetének utolsó 

szakadását? 

 

Fordította: Kiss Olga, 1995-96 

Szöveghez nem tartozó megjegyzés (“10 years after”): 

A fordítás a Soros Alapítvány támogatásával készült egy Lakatos Imre 

tanulmányait tartalmazó kötethez (szerk: Forrai Gábor), melynek első 

része meg is jelent az Atlantisz kiadónál. A fordításnak ez a változata 

nem lett véglegesítve, mert a kiadási folyamat megszakadt. A Forrai 

Gábor által javasolt változtatásokat tartalmazó kézirat elveszett. E 

szöveg minden hibája tehát a fordítót terheli. 
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