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Van-e a világon olyan biztos tudás,
amelyben nem lehet ésszerűen kételkedni?
Bertrand Russel tudományfelfogása

A kérdés első hallásra nem is tűnik nehéznek, pedig valójában aligha lehetne
nehezebbet kérdezni.

Az „olyan biztos, mint kétszer kettő négy" szólásmondás azt bizonyítja, hogy az
emberekben általános a matematika mint tudomány csalhatatlanságába vetett bizalom.
Ez az elmélet, a tiszta ész világa nem ismer semmiféle kompromisszumot, semmiféle
gyakorlati korlátot. Ha helyesen szemléljük, tökéletes igazsággal és fennkölt szépséggel
rendelkezik. „... hideg és zord szépséggel, amilyen a szoboré, anélkül, hogy
elkápráztatna a festészet vagy a zene pazar díszeivel, mégis emelkedett tisztaságban, és
ory szigorú tökéletességre képesea amely csak a legmagasabb művészet sajátja lehet."1

Mi matematikusok szívesen sütkérezünk e bizalom tényében, pedig tudjuk, hogy
esetenként nem meggyőződésből árad felénk, inkább annak köszönhetjük, hogy sikerült
a tárgyunkat olyan misztikusnak feltüntetnünk, hogy az emberek inkább mindent
elhisznek, csak el ne kezdjük magyarázni. Mi pedig gyakran kritizáljuk a laikust, mert
kifejezésmódja nem olyan szabatos, mondanivalója esetleg nem olyan időtálló, mint a
miénk.

Arról azonban ritkábban beszélünk, hogy a matematika egzaktsága is hosszú fejlődés
eredménye, ezen tárgy történetében is előfordultak anomáliák. Ennek egy tipikus
példáját mutatta a XIX. század második felében kialakult helyzet, amikor is a
matematikai, geometriai eredmények egyre nyilvánvalóbbá tették, hogy a matematika
nem olyan „szigorúan logikus", alapjaiban ellentmondásmentes felépítésű, mint ahogyan
korábban gondolták.

A legforradalmibb fejlődés a geometria területén ment végbe, ahol Eukleidész ún.
párhuzamossági axiómájának módosítása azt mutatta, hogy el lehet képzelni, fel lehet
építeni több mint egy geometriát. A másik fontos terület az analízis fejlődése, amely
például a térkitöltő görbék és a folytonos, de sehol sem differenciálható görbék
felfedezésével túllépett a geometriai szemléleten. Ezek a döbbenetesen váratlan
események az egyetlen szilárd alap, a geometriai intuíció sebezhetőségére világítottak
rá, amelyről pedig azt hitték, hogy az egész matematika tartópillére., és a geometriától
az aritmetika mint a matematika új alapja felé fordultak. Egy-egy valós szám
felépítéséhez racionális számoknak bizonyos végtelen halmazát használták. így
bevezették a matematika alapjaiba a végtelen halmazokat. Úgy tűnt, hogy a halmaz
fogalma olyan alapvető és egyszerű, hogy ez lehet az az építőkocka, amelyből az egész
matematika felépíthető, csak a halmazelmélet alapjait kell megvizsgálni.

Ekkor azonban Bertrand Russell (1872—19701), a kitűnő matematika-teoretikus a
matematika logikai értelmét keresve felfedezte, hogy ebben a szinte unalmasán biztosnak
hitt tudományban a halmaz látszólag nyilvánvaló fogalma váratlan csapdákat rejt.
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Általában a halmazok nem elemei önmaguknak — például a természetes számok
halmaza nem természetes szám, a matematikusok halmaza nem matematikus.
Elképzelhetők azonban olyan halmazok is, amelyek önmagukat is tartalmazzák
elemként; például az összes elgondolható fogalmak halmaza maga is elgondolható
fogalom, ezért eleme önmagának. Ezeket a halmazokat nevezzük különlegeseknek

Képezzük most az A halmazt, amelynek elemei éppen az összes közönséges halmaz.
Milyen is az A halmaz valójában? Ha közönséges, akkor önmagában elemként fog
szerepelni. Ekkor azonban A a definíció szerint különleges halmaz. Ha viszont az A
halmaz különleges, akkor a különleges halmaz definíciója folytán eleme kell hogy
legyen önmagának, viszont az A halmaz elemei mind közönséges halmazok, egyetlen
különleges halmaz sincs közöttük. így súlyos ellentmondásra jutottunk: az A halmaz
nem lehet sem közönséges, sem pedig különleges.

Az ilyen logikai ellentmondás világosabb illusztrálására használjuk a következő
példát:

Egy katonának megparancsolják, hogy borotválja meg csapatának azokat és csak
azokat a katonáit, akik nem maguk borotválkoznak. Felmerül a kérdés: mi legyen saját
magával? Ha ő megborotválja saját magát, akkor azokhoz kell sorolnunk, akik saját
maguk borotválkoznak, viszont ilyen katonákat nem borotválhat meg. Ha nem borotválja
meg saját magát, akkor azokhoz tartozik, akik nem maguk borotválkoznak, de akkor a
parancs szerint mégiscsak meg kell magát borotválnia.

Russell szerint a tiszta matematikában azt sem tudjuk pontosan, hogy miről
beszélünk, de azt sem, hogy igaz-e, amit mondunk. A halmazelmélet megalapozását
célzó módszerek közül a Whitehead—Russell-féle módszer, amelyet a híres Principia
Mathematica c. munkában találunk megpróbálja a matematikát a logikára mint alapra
felépíteni. „A Principia Mathematica elsődleges célja annak bemutatása volt. hogy az
egész tiszta matematika tisztán logikai premisszákból következik, és csupán olyan
fogalmakat alkalmaz, amelyek logikai terminusokkal meghatározhatók."2 Russell úgy
gondolta, hogy mindenmatematikai állítás — alkalmasan megválasztott definíciók
segítségével — visszavezethető néhány axiómára. Ha aritmetikai fogalmak rejtett
felhasználása nélkül sikerül megadni a definíciókat, és következetesen logikai törvények
segítségével levezetni az axiómákat, akkor ez a koncepció igazolást nyer, feltéve, hogy
a jövőben sem lehetnek olyan matematikai diszciplínák, melyek nem vezethetők vissza
az axiómákra. E cél felé haladva észlelték, hogy a tradicionális logika apparátusa teljesen
alkalmatlan a matematikai definíciók és bizonyítások reprodukálására. Olyan logikai
apparátust igyekeztek alkotni, amelyek keretében a matematikai bizonyítások egzaktul
értelmezhetők.

Megszületett a logika új vállfája, a matematikai vagy szimbolikus logika. Ennek
alapján feltételezték, hogy „az egész tiszta matematika a geometriát is beleérne
egybeesik a formális logikával és e tág értelemben vett logikát az jellemzi, hogy tételei
tetszőleges alakba öltöztethetők, amely tetszőleges dolgokra alkalmazhatóvá teszi őket."'
A tiszta gondolkodás egy formalizált nyelvét akarták létrehozni, egy olyan
jelölésrendszert, amely szabályszerűbben viselkedik, mint a természetes nyelv és
alkalmasabb a bevezetések szabatosságának bizonyítására.

A XIX. század végén jelentős változások kezdődtek a nyelvtudomány területén is.
A korábban eredményesnek mondható pszichologizmus és historizmus a nyelvtudomány
válságához vezetett. Az ebből kivezető utat kereső nyelvészek munkájaként születtek
meg a nyelv szemantikájával (E. Cassirer), majd morfológiájával, logikai szintaxisával
(Saussure) foglalkozó nyelvtudományi ágak.
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A matematika és a nyelvtudomány eredményei összetalálkoztak. A matematikai
logika arra az eredményre jutott, hogy tételei tetszőleges dologra alkalmazhatók: a nyelvi
szintaxis azt hangsúlyozta, hogy a nyelvi struktúráknak logikája van. és ezt a logikát
vizsgálat tárgyává kell tenni. Ha a nyelv matematizálható, a matematika logikailag
formalizálható, akkor a matematikai logika az emberi tudásra is alkalmazható, hiszen
az emberi tudás természetes közege maga az emberi nyelv. Russell kezdettől fogva ezt
a meggyőződést képviselte. „Csupán egyetlen állandó és elmélyült törekvés kísérte
végig pályámat: türelmetlenül igyekeztem feltárni, mennyi mindenről mondhatjuk el.
hogy tudjuk, és a bizonyosság vagy kétségbeesés milyen fokán."4

így megkezdődött az emberi megismerés, ezen belül a tudományos megismerés
rekonstrukciója. Bertrand Russell egy, az egész tudományt átfogó modell, módszer
kidolgozására törekszik. Ez a módszer abban áll, hogy a matematikai logika segítségével
megkísérel hidat építeni az érzékek világa és a tudomány világa között. Szerinte minden
tudomány az alapvető eszmék bizonyos korlátozott számával operál, .,amely kisebb,
mint az alapvető eszmék száma. Valamennyi tudomány kísérletet tesz arra. hogy
"univerzumot" teremtsen saját eszméiből. Ennél fogva a tudomány logikában éppen azt
kell tennünk, hogy eszmék erre alkalmas halmazának segítségével létrehozzunk egy
olyan világot, amely nem tartalmaz egyéb ellentmondást, mint amelyek kikerülhetetlenül
bekövetkeznek ezen eszmék nem teljes voltából."5

A tudományok felépítésénél az egyes tudományok posztulátumait úgy kell elrendezni,
hogy az ellentmondások minimuma maradhasson csak meg. Ezekhez azután olyan
kijelentéseket kell csatolnunk, amelyek eltüntetik a kérdéses tudomány sajátos
ellentmondásait, ily módon térve át egy új tudományra, amellyel azután hasonló módon
járunk el. Azonban 1931-ben K. Gödel bebizonyította, hogy reménytelen minden, az
aritmetika ellentmondás-mentességére irányuló kísérlet. Lehetetlen ugyanis
matematikailag bebizonyítani egy olyan rendszer ellentmondás-mentességét, amely elég
átfogó ahhoz, hogy az egész aritmetikát tartalmazza, hacsak maga a bizonyítás nem
alkalmaz sokkal erősebb következtetési szabályokat, mint a rendszerben a tételek
bevezetésekor használt transzformációs szabályok. Röviden: csak azért elpusztítottunk
egy sárkányt, hogy másikat teremtsünk. így nem teljes sem a Principia, sem semmiféle
más rendszer.

így a tiszta matematika és ezzel a tudomány tökéletes logikai konstrukciója is
sikertelennek bizonyult. Russell ezt az elefánt és a teknősbéka tanmeséjével illusztrálja.
„Amint megalkottam az elefántot, amelyre a matematika támaszkodhat, az elefánt
támolyogni kezdett, és egy teknőst kellett teremteni, hogy megtartsa az elefántot, nehogy
összerogyjon. Azonban a teknős sem állt meg szilárdabb lábakon, mint az elefánt, és
... már semmit sem tehetek annak érdekében, hogy a matematikai tudás
kétségbevonhatatlanná váljon."6

De kell-e egyáltalán a matematikai illetve általában a tudományos megismerés
számára általános megalapozás? Ha azt célozza, hogy a tudományt egyszer s
mindenkorra megmentse az ellentmondásoktól, akkor nemcsak hogy nem szükséges.
hanem nem is lehetséges, hiszen „ez azt is jelentené, hogy a tudomány egyszerűen
katalógussá degradálódott, valódi fejlődésre képtelen".7 A logika tudománya aligha lehet
aktív és szerves része a következő évezred emberi kultúrájának, ha elhamarkodott
definíciókkal elzárjuk bővülésének, továbbfejlődésének lehetőségét. Úgy hiszem,
bármilyen tökéletlenül is, de az ember képes tükrözni a világot, és a matematikus
kötelessége, hogy önmagát oly kevéssé torzító tükörré tegye, amennyire csak képes. A
matematikában és a tudományokban a „nemzedékek fokról fokra egy rendezett
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kozmoszt emeltek"8, amelyet kritikával szemlélve állandóan igyekeznünk kell a tévedés
esélyeit csökkenteni. Ennél többet tenni azonban nem lehetséges egy olyan világban,
amelyben a hibák szükségképpen előfordulnak, s a ..tudomány hirdetőjétől sem lenne
bölcs dolog azt állítani, hogy messzebb menő eredményre vitte".9
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