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SZABÓ GÁBOR

Matematika,	filozófia	 
és	megértés

Ez	az	esszé	egyfajta	 reflexió	annak	a	gondolkodásmódnak	a	 természetére,	amelyet	min-
dennapi	munkám	révén	közelről	ismerek.	E	gondolkodásmódot	talán	úgy	lehetne	leginkább	
jellemezni,	mint	 amely	 egyszerre	 kíván	 igazodni	 egy	 fogalmi	 és	 egy	 strukturális	 rendhez,	
röviden:	 egyszerre	 akar	 filozófiailag	 és	 matematikailag	 is	 érvényes	 lenni.	 Nem	 vagyok	
pszichológus,	így	nem	tudom	szabatos	lélektani	fogalmakban	elemezni	a	jelenséget;	legfeljebb	
arra	vagyok	képes,	hogy	valamilyen	fenomenológiai	leírást	adjak	róla.	Az	sem	érdekel	most	
különösebben,	hogy	mi	 is	a	matematika	pontos	 filozófiatörténeti	státusa:	hogyan	szivárgott	
be	a	görögökkel	a	nyugati	filozófiába,	és	hogyan	alakította	az	európai	 tradíciót.	Pusztán	az	
érdekel,	hogy	milyen	 is	 az	 a	gondolkodás,	 amely	a	 formális	 és	 a	konceptuális	mezsgyéjén	
mozog.

Mint	említettem,	ez	a	mentális	állapot	napi	 tapasztalom,	amelynek	vizsgálatára	azonban	
éppen	a	munka	 lendülete	 folytán	nem	 jut	 időm.	Most	 azonban,	hogy	nekiülnék	 leírni,	 úgy	
tűnik,	mintha	maga	a	tárgy	hiányozna,	amelyet	szemügyre	kívánok	venni.	Olyan	ez,	mint	az	
öreg	rabbi	Niels	Bohr	példázatában,	aki	azt	szeretné	tudni,	vajon	alvás	közben	a	takarón	vagy	
a	takaró	alatt	van-e	a	szakálla.	A	cselekvés	és	megfigyelés	közötti	komplementer	viszony	ott	
az	alacsony	tudati	működésből	fakad,	itt	éppen	a	munka	tempójából.	Lássuk	hát,	hol	is	az	a	
szakáll!

A	kvantumelmélet	 filozófiai	 alapjaival	 a	 napi	 gyakorlatban	 foglalkozni	 azt	 jelenti,	 hogy	
egy	matematikai	nyelven	megfogalmazott	fizikai	elmélet	és	a	filozófia	néhány	alapfogalma	
között	 keresünk	 összefüggéseket.	 Az	 elmélet	 formalizmusában	 olyan	 absztrakt	 struktúrák	
szerepelnek,	mint	„Neumann-algebra”,	„tiszta	állapot”,	„önadjungált	operátor”,	a	szemantika	
oldalán	 pedig	 olyan	 fogalmak	 állnak,	 mint	 „tulajdonság”,	 „realitás”,	 „ok-okozat”.	 Vannak	
továbbá	kettős	arcú	entitások	is:	a	„valószínűség”	kifejezés	például	mindkét	oldalon	szerepel.	
Az	 összefüggést	 formalizmus	 és	 szemantika	 között	 természetesen	 nem	 a	 filozófus	 teremti	
meg:	minden	fizikai	elmélet	a	szemantikájával	együtt	születik,	különben	pusztán	matematikai	
elmélet	 volna;	 továbbá	 minden	 gyakorló	 fizikus	 tisztában	 van	 az	 elmélet	 jelentésével,	
máskülönben	nem	volna	képes	használni	 azt.	A	 tudományfilozófia	 speciális	nézőpontját	 az	
interpretáció	kérdésének	kitágítása	adja,	egyfajta	metakérdés	előtérbe	helyezése:	milyennek	is	
kell	lenni	a	világnak	ahhoz,	hogy	a	róla	szóló	elmélet	igaz	legyen?

Hogy	ez	a	kérdés	mennyiben	 jogosult,	 és	milyen	bonyodalmakra	vezet,	 abba	most	nem	
megyek	bele.	Mindenesetre	a	kvantumelmélet	tekintetében	alaposan	feladja	a	filozófiai	leckét.	
A	 nehézség	 röviden	 abban	 áll,	 hogy	 amíg	 a	 klasszikus	 fizika	 tekintetében	 az	 interpretáció	
nem	kíván	egyebet,	mint	a	formalizmusnak	egyszerű	levetítését	az	ontológia	szintjére,	addig	
a	kvantumelmélet	esetében	ez	a	vetítés	nem	vagy	nem	teljes	mértékben	kivitelezhető.	Ha	egy	
klasszikus	elmélet	azt	mondja,	hogy	egy	test	sebessége	10	m/s,	akkor	ez	minden	további	nélkül	
érthető	úgy,	hogy	a	 test	 rendelkezik	egy	 tulajdonsággal,	a	sebességgel,	amelynek	értéke	10	
m/s.	A	kvantumelméletben	azonban	ugyanez	a	10	m/s	pusztán	a	sebességmérés	eredményeként	
interpretálható,	 nem	pedig	 a	 test	 egy	 tulajdonságának	 értékeként.	De	 akkor	mit	 is	mérünk	
valójában?

De	nem	a	kvantumelmélet	interpretációjának	teoretikus	kérdéseiről	akarok	beszélni,	vagy	
ha	igen,	akkor	csak	annyiban,	amennyiben	fényt	vetnek	a	róla	való	gondolkodás	sajátosságaira.	
Melyek	is	ezek?	

Kezdjük	 az	 érzések	 felől!	 Kvantumelméletről	 gondolkodni	 számomra	 olyan	 érzés,	 mint	 
szűkre	méretezett	polcsorok	között bevásárlókocsival	közlekedni.	Az	egyik	oldalon	a	forma-
lizmus,	a	másik	oldalon	a	magyarázati	elemek	fogalmi	rendje:	állandóan	attól	rettegsz,	hogy	
leversz	 valamit.	A	 szűk	 térben	 a	 gondolkodásnak	 elsősorban	 nem	 az	 asszociatív,	 váratlan	
kapcsolatokat	 teremtő	 oldala	 van	 használatban,	 inkább	 valahogyan	 az	 éleslátást	 kell	 a	
maximumig	fokozni.	Az	általános	háttértudás	egy	konkrét	problémával	szembesülve	egyáltalán	
nem	 jelent	 segítséget,	 inkább	 akadályt,	 amely	 zavar	 az	 éleslátásban,	 a	 problémára	 történő	
pontszerű	fókuszálásban.	Nyilván	íróasztalom	kényszeres	rendje	is	a	kontingenciáktól	–	Ez	a	
füzet	most	miért	így	áll?	–	való	megszabadulásnak	ezt	a	vágyát	tükrözi,	a	tiszta	tudatét.

Ez	a	pontszerű	látás	elengedhetetlen	ahhoz,	hogy	a	figyelem	absztrakt,	elúziv	formákat	tudjon	
célba	venni	és	így-úgy	megtartani;	ugyanakkor	a	látótérnek	ebből	a	lehatároltságából	ered	az	
is,	hogy	olykor	kolosszális	ostobaságokat	számolok	végig,	ahol	minden	előjel	stimmel,	csak	
éppen	az	egésznek	nincs	semmi	értelme.	A	számolás	közben	a	jelentésre	történő	rákérdezést	az	
elme	roppant	külsődlegesnek	éli	meg,	mint	ami	kizökkent	a	formáknak	abból	a	zárt	világából,	
amelyben	a	kalkuláció	zajlik	–	és	örömet	szerez.	Erre	az	örömre	még	visszatérek.	

A	gondolkodásnak	ebben	a	kalkulatív	 fázisában	a	 formák	vezetik	az	embert,	nem	pedig	
a	fogalmak;	a	fogalmi	reflexió	szintjét	alacsonyabbra	állítjuk	éppen	azért,	hogy	a	gondolko-
dás	a	formák	révén	olyan	területre	is	eljusson,	ahová	a	fogalmi	gondolkodás	még	nem	képes	
behatolni.	Ekkor	 valójában	nem	 tudom,	 hogy	mit	 csinálok:	 csoportosítom	a	 kommutáló	 és	
antikommutáló	tagokat	a	levezetésben,	és	közben	számolom	az	előjeleket.	Egyszerűsítő	jelölé-
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seket	dolgozok	ki:	a	szinuszt	s-sel,	a	koszinuszt	c-vel	jelölöm,	az	argumentumot	elhagyom.	Óriási	
A/3-as	kockás	papíron	négy	különböző	színnel	16x16-os	mátrix	mentén	gyűjtögetem	a	tagokat.	
Mindez	roppant	kimerítő	és	ugyanakkor	roppant	lelkesítő	is.	Olykor	annyira,	hogy	fel	kell	állnom	
járni	egyet,	mielőtt	folytatni	vagyok	képes	a	munkát.	Erről	az	izgalomról	ír	Heisenberg	is	A rész 
és az egészben.	A	jelenet	1925	májusában	Helgoland	szigetén	játszódik,	ahová	Heisenberg	a	szé-
nanáthája	miatt	vonult	vissza,	hogy	aztán	ott	megalkossa	a	kvantumelméletet:

„Ezért	minden	 erőmet	 az	 energiamegmaradás	 törvényére	 összpontosítottam,	 és	 egy	 este	
odáig	 jutottam,	 hogy	 hozzáfoghattam	 az	 energiatáblázat	 –	 vagy	 ahogy	 ma	 neveznénk,	 az	
energiamátrix	–	egyes	értékeinek	kiszámításához,	ma	már	bizony	nagyon	nehézkesnek	tűnő	
számítássorozattal.	Roppant	izgatott	lettem,	amikor	az	első	kiszámított	értékek	szemlátomást	
nem	mondtak	 ellent	 az	 energiatételnek,	 úgyhogy	 innen	kezdve	 egész	 sereg	 számítási	 hibát	
követtem	el.	Így	aztán	hajnali	három	felé	járt	már,	amikor	végére	értem	a	számításaimnak.”	
(89. o.)

Az	absztrakt	formák	és	a	papírra	vetett	jelek	viszonya	egy	további	érdekes	kérdés.	Hogyan	
reprezentálhatók	jól	az	absztrakt	összefüggések?	Hogy	néz	ki	egy	négydimenziós	topologikus	
sokaság,	vagy	egy	operátoralgebra,	a	III-as	típusú,	a	legvadabb?	Meddig	tesz	jó	szolgálatot	
a	 papír,	 és	 honnan	 kezdve	 válik	 akadállyá?	 Sokszor	 vagyok	 úgy,	 hogy	 egy	 abbahagyott	
számolást	 egy	új	 papírlapon	újra	 kell	 kezdenem,	mivel	 a	már	 leírt	 részletek,	 bár	 helyesek,	
nem	hordozzák	a	belső	képnek	azt	a	vitalitását,	ami	ahhoz	szükséges,	hogy	a	számolást	végig	
tudjam	 vinni.	 Valahogy	 nem	 tudok	 elrugaszkodni	 a	 papíron	 láthatótól,	 szilárdabb	 alapra	
van	szükségem.	Máskor	viszont	annyira	 laza	állagú	az	az	absztrakt	struktúra,	amelyet	 látni	
vélek,	hogy	semmilyen	manipulációt	nem	vagyok	képes	végrehajtani	rajta.	Az	ideális	állapot	
–	 legalábbis	 számomra	–	 az,	 ha	 egy	 formára	valamilyen	 jó	 jelölést	 találok	markáns	 érzéki	
jegyekkel,	ugyanakkor	a	jel	jeltermészetét	sem	veszítem	szem	elől:	valahogy	hátra	tudok	nézni	
a	jelről	az	absztrakt	struktúra	felé.	Ha	a	sok	gyakorlás	révén	a	struktúra	és	jele	annyira	ízesül,	
hogy	a	jel	manipulációja	révén	magát	az	absztrakt	struktúrát	is	forgatni	tudom.	

A	kvantumelmélet	alapjairól	való	gondolkodás	logikai	szerkezete	nagyjából	a	következő.	
Adva	 van	 egy	 konceptuálisan	 szorongató	 helyzet,	 mondjuk	 a	 fenti	 példabeli	 szituáció:	 a	
fizikai	mennyiségeknek	úgy	van	értékük,	hogy	közben	nincs	olyan	tulajdonsága	a	testeknek,	
amely	ezt	az	értéket	hordozná.	Ez	a	 szituáció	csak	a	 fogalmi	szinten	 teremt	 feszültséget,	a	
formalizmus	 vígan	 kezeli	 a	 helyzetet:	 a	 tényleges	 megfigyeléseknek	 megfelelő	 értékeket	
rendeli	a	fizikai	mennyiségekhez.	A	kihívás	tehát	abban	áll,	hogy	valamilyen	konceptuálisan	
kielégítő	megoldással	álljunk	elő,	amely	orvosolja	az	interpretációs	problémát.	Igen	ám,	de	
ennek	a	fogalmi	újításnak	összhangban	kell	állnia	az	elmélet	formalizmusával.	Ahhoz,	hogy	
ezt	 az	 összhangot	 vagy	 éppenséggel	 ellentmondást	 ellenőrizni	 tudjuk,	 a	 fogalmi	 elemet	
először	le	kell	fordítani	a	formalizmus	nyelvére.	Ez	egy	igen	érzékeny	pontja	a	munkának:	az	
ember	egyszerre	néz	előre	és	visszafelé,	egyszerre	próbálja	kitalálni,	hogy	az	új	formális	elem	
hogyan	fekszik	majd	az	elméletben;	másrészt	azt	is	állandóan	szemmel	tartja,	hogy	valóban	
reprezentálja-e	azt,	amit	reprezentálni	hivatott.	Ismét	csak	a	fenti	példából	merítve:	a	feladat	
megadni,	mondjuk,	 egy	olyan	 értékelő	 függvényt,	 amely	 fizikai	mennyiségekhez	 értékeket	
rendel,	és	amely	egyrészt	kompatibilis	a	kvantumelmélet	formalizmusával,	másrészt	intuitíve	
is	kielégíti	 a	 tulajdonságokkal	 szemben	 támasztott	metafizikai	 elvárásokat,	például,	hogy	a	
testek	a	megfigyeléstől	függetlenül	rendelkeznek	velük.	

Ezt	 az	 első	 szakaszt,	 amelyben	előállunk	egy	 fogalmi-interpretatív	 elemmel,	majd	meg-
fogalmazzuk	 a	 formalizmus	 szintjén,	 követi	 az	 a	 kalkulatív	 szakasz,	 amelyről	 fentebb	 be-
széltem.	Ilyenkor	az	ember	elhagyja	az	egyik	fogalmi	partot,	rábízza	magát	a	formalizmusra,	
és	csendben	halad	előre	a	számolásban.	Shut up and calculate	–	ahogy	a	fizikusok	mondják.	
Időben	egy	ilyen	szakasz	tarthat	napokig,	de	akár	hónapokig	is,	és	gyakran	egy	teljes	kockás	
spirálfüzetet	vesz	igénybe.	Ezeket	a	spirálfüzeteket	rendre	elteszem,	mivel	jobban	őrzik	egy-
egy	probléma	belső	szerkezetét,	mint	az	elkészült	cikk,	amelyhez	eszközül	szolgálnak.

A	harmadik	szakasz	a	partot	érés	a	túlsó	fogalmi	oldalon.	Szerencsés	esetben.	Megeshet	
azonban,	 hogy	 a	 számolás	olyan	végeredményre	vezet,	 amely,	 bár	matematikailag	korrekt,	
fogalmi	jelentése	nem	nyilvánvaló.	Ekkor	két	stratégia	lehetséges.	Vagy	feltartjuk	a	kezünket,	
és	 beismerjük,	 hogy	 amit	 kaptunk,	 az	 nonszensz,	 vagy	megpróbáljuk	 hozzáigazítani	 a	 fo-
galmi	 rendszert	 a	 formalizmushoz.	Az	 utóbbi	 esetben	 az	 egyszerűbb	 helyzet	 az,	 amikor	 a	
formalizmus	elemei	önmagukban	interpretálhatók,	de	az	a	fizikai	szituáció,	amelyet	együttesen	
kirajzolnak,	kontraintuitív.	Ez	a	helyzet	például	az	időutazással,	amelyet	az	általános	relativitás	
egyenletei	megengednek,	de	ezeket	a	megoldásokat	mégsem	tartjuk	fizikailag	lehetségesnek.	
Rosszabb	esetben	azonban	a	levezetett	formális	eredmények	egyáltalán	nem	interpretálhatók.	
A	kvantumelmélet	 interpretációs	 irodalmában	nagy	 csábítás	 ilyenkor	 a	 formális	 eredményt	
egyszerűen	fogalmilag	felcímkézni,	hozzátoldva	esetleg	a	„kvantum-”	előtagot,	és	így	„kvan- 
tumvalószínűség”,	„kvantumesemény”	néven	hivatkozni	valamire,	aminek	a	formális	termé- 
szete	 igen,	 a	 fogalmi	 természete	azonban	egyáltalán	nem	világos.	Az	 interpretációs	munka	 
akkor	 van	 befejezve,	 ha	 valóban	 elérjük	 a	 fogalmi	 túlpartot,	 ha	 a	 formális	 eredményt	
megnyugtatóan	el	tudjuk	helyezni	egy	fogalmi	hálóban.

Még	 egy	 dologról	 szeretnék	 beszélni	 a	 formális	 gondolkodás	 kapcsán,	 ez	 pedig	 a	 tö- 
mörítés,	 az	 intenzitás	 kérdése.	 Egy	 absztrakt	 struktúra	 nagyon	 koncentráltan	 reprezentál	
összefüggéseket.	Egy	körről	egyszerre	igaz,	hogy	minden	pontja	egyforma	távolságra	van	a	
középponttól,	hogy	kerületének	aránya	a	sugarához	2π,	hogy	az	azonos	kerületű	síkidomok	
közül	neki	legnagyobb	a	területe.	Ezért	formális	hajlamú	gondolkodók	nehezen	állnak	ellen	
annak	a	kísértésnek,	hogy	egy	jelenség	magyarázatául	egyszerűen	egy	matematikai	struktúrára	
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mutassanak:	azért	viselkedik	így	a	vizsgált	fizikai	rendszer,	mert	nem-kommutatív	az	algebrája.	
Jó	adag	platonizmus	rejlik	e	szemlélet	mögött,	amely	egy	jelenség	lényegét	a	jelenség	absztrakt	
struktúrájával	 azonosítja.	 De	 ennek	 a	 platonizmusnak	 a	 pszichés	 hajtóerejét	 mégiscsak	 az	 
absztrakt	 formák	 relatíve	 független	 léte	 biztosítja,	 amely	 hivatkozási	 alapul	 szolgál	 a	ma-
gyarázat	 számára.	 Ez	 a	 független	 lét	 természetesen	 nem	 ontológiai	 értelemben	 veendő:	 az	
egy	teljesen	független	filozófiai	kérdés,	amely	nem	áll	közvetlen	kapcsolatban	azzal,	ahogyan	
munka	közben	a	formákra	tekintünk.	A	formák	talán	világosságuknál	és	szuggesztív	erejüknél	
fogva	válnak	az	elme	számára	olyan	instanciákká,	amelyekre	az	a	magyarázatra	szoruló	fizikai	
jelenséget	visszavezethetőnek	véli.	

Végezetül	álljon	itt	a	fenti	Heisenberg-idézet	folytatása:
„Sokkal	izgatottabb	voltam,	hogysem	alvásra	gondolhattam	volna:	alighogy	megvirradt	az	

új	nap,	nekivágtam	a	sziget	déli	csücskének,	ahol	már	rég	kiszemeltem	magamnak	egy	tenger	
fölé	nyúló	meredek	sziklát.	Minden	különösebb	nehézség	nélkül	megmásztam,	és	a	szirtfokon	
vártam	be	a	napkeltét.”	(89–90.	o.)

Szirtfok,	napkelte,	öröm.	Van	valami	nehezen	megfogalmazható	belső	kapcsolat	a	formák	
és	 az	 öröm	 között.	 Carl	 Friedrich	 von	Weizsäcker	 definíciója	 jut	 eszembe	 a	művészetről:	
„A	művészet	 formák	boldogító	 érzékelése	 formák	 teremtése	által.”	Amikor	kettőskúpokkal	
telerajzolok	egy	fél	füzetet,	amikor	színes,	figuratív	szőtteseket	gyártok	az	alsóindexek	keze-
lésére,	és	amikor	a	lap	alján	a	jobb	alsó	sarokban	éppen	az	a	plusz	jel	áll,	amelyre	mindvé- 
gig	vártam	–	nos,	akkor	örülök,	mint	a	kutya,	amelyik	szalad	a	mezőn.
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