
DALI ENDRE

Sarkcsillaggal nézvést
– a valóság?

I. ÉGBOLTUNK: A LOGIKA

„…senki sem járt még a sarkcsillagon, de azt nézve sokan lelték meg a
helyes utat” – írta Pólya György az elérhetetlen ideálokról értekezve.

És az is jelent(het) valamit, hogy az ember az eget mindig „kerek egész-
nek”, boltozatnak – képzelte.

A földrõl – bár folyamatosa rajta állt, egyvégtében tapasztalgathatta – az
„egyszeri” és a mai ember is elég sok téves ítéletet képzett, ám ha az ég-
boltra pillantott, képzeteiben mindig volt helyzettudatot építõ fantázia,
képzelõerõ és logika.

Egy valami bizonyos: minden aréna fölött boltozatos az ég – mely logiká-
ba oldja a képzeletet, avagy a képzelet játékainak részesévé avatja a logikát.

*
Nélküle nem léteznénk – mi is hát az emberi értelem sarkcsillaga: a lo-

gika?
Különféle traktátusok a maguk céljai szerint határozzák meg, így már

nem is logikával, hanem logikákkal kell (kell? lehetséges!) számolnunk.
De amúgy a maga általánosságában, az egész emberi nemre alkalmazha-
tóságában a logika: a leválasztás (megkülönböztetés), a kapcsolatteremtés
és a következtetés képessége. Erre építjük a logikákat.

A logikának (mint diszciplínának) az lenne a feladata – írja a matema-
tikus Gr. C. Moisil –, hogy összegyûjtse a következtetés szabályait. 

Épp csak hogy az ilyen szabályok száma végtelen, miként a csillagos
ég… 

Amilyen egyszerû, olyan fontos a Moisil megállapítása, mert összekap-
csolja a végleteket: a logikai képességet (mellyel minden normális ember
rendelkezik, az analfabétának is megvan) – és a „gyûjtõ”, önmagukat
szervezõ logikai rendszereket, melyek korántsem merítették ki a jelensé-
geiben, szabályszerûségeiben végtelen „képességeket” (így aztán újabb lo-
gikák jelennek meg, napjainkban mind sûrûbben).
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Mivel EGY logika nem gyûjtheti össze a következtetés szabályait, in-
kább a következtetés elméletét (elméleteit) alkotja meg. Amit újabb vizs-
gálódás tárgyává tehetünk, és a levezetések ez újabb tartománya a meta-
elmélet lesz. Természetesen újabb diszciplínát is teremthetünk e meta-
elméletnek, mely aztán meta-meta-elmélet lesz… Nem ér véget a folya-
mat. Akár az ugyancsak Moisil idézte köznapi érvelésben: „Ha iszom egy
decit ebbõl a konyakból, mintha kicseréltek volna, más ember vagyok, és
ennek a másik embernek is joga van egy deci konyakra!”

Mint ahogy ennek a meta-konyakozásnak is vége szakad valamelyik
„másikabb (általában a legrészegebb!) embernél”, aki már nem lesz képes
élni a deci konyak jogával, az egymást váltó (és
egymáshoz képest olykor meta-) logikák kö-
re is többé-kevésbé megvonható.

A logika – mondja Moisil – egymásra
támaszkodó diszciplínák végtelensé-
ge. És e diszciplínák a maguk érvé-
nyességi köreiken belüli logikai
igazságot keresik.

*
A líra: logika, állította, joggal, a költõ.
A matematika: logika, állítja a mate-

matikus. 
De: a logika nem líra és nem matematika. 
A logika a szellem égboltja; alatta minden

valamit érõ (játszi vagy súlyosan komoly) gondo-
lat a maga sajátos módján logikus. És az igazi szellemi kaland: e világ – vi-
lágunk: a logika – különféleképp izgalmas sajátosságait elfogadni, bennük
eligazodni, örömöt lelni.

„tudjuk hogy nyolc
osztva nyolccal, az egy” – ezt a logikus matematikai tényt versben írja le

Nichita Stanescu (Más matematika); már vállat vonnánk, „na és, rend-
ben, nekünk ez nyolc”, ám a költõ felkavarja nyugalmas biztonságunkat:

„de nem tudjuk, ha egy hegyet elosztunk egy kecskével
mi lesz az eredmény…”
Ámde, figyelem:
„ha egy paplant
beszorzunk egy nyúllal
az eredmény biztosan vörös” – ez már személyes – lírai! – logikájú és hitelû

kép. Ugyanilyen biztonságos logikával vallja ugyanebben a versben a költõ:
„karfiol plusz tojás
ami kijön: csûdfû…”

metszéspont

Fordulópont 52 105

……nneemm éérr vvééggeett 
aa ffoollyyaammaatt……



…Sajátos képzelet mozgatja ezt a logikát. Amely a maga szférájában nem
ismer lehetetlent, „logikátlant”… Csûdfüvet soha nem láttam, de a lexikon
leírása alapján a „karfiol – tojás” kombinációt szemléletesnek tartom.

Nem kétséges: helye lehet – immár van is! – az égbolt (a Nap és a sark-
csillag) alatt!

És abban reménykedve, hogy mégis van új a Nap – és a sarkcsillag –
alatt, egy újdondász asszociációkényszernek engedelmeskedve leírom egy
sosemvolt virág nevét: ccssõõddffûû.. 

(…Vajon miért csõdfû „asszociálódik-ugrik” be az eszembe 2011 máju-
sában?! Na, ugye, kedves embertársaim a világcsõd-frászban?!…) 

Belefirkantom ceruzával a Stanescu-kötetbe, megajándékozva a költõt
egy számára örökké ismeretlen fûvel-virággal. Közben hetykén dúdolom:

„de ahol a csõdfû terem
azt a helyet nem ismerem” – és mindez logikus, mert a logika égboltja

alatt lélegzõ verssorok bármit mondhatnak, csak csõdöt nem. Õk, a vers-
sorok, õk nem! 

Fölöttünk a végtelen, csillagos ég; káprázat rajta a csõdfû. Lábunk alatt
az aréna pora – hullócsillagszerûen pereg a csõdfû-mag csizmánk, papu-
csunk, báli cipellõnk sarka alá, a homokba.

II. AMI PEDIGLEN A VALÓSÁGOT ILLETI…
A gondolkodás koordinátái 

Létezik-e tiszta ész? Melyet még nem szabdalt összevissza a hagyomá-
nyozandó ítéletek elõítéletként jelentkezõ hálója?

Talán a kisgyermek gondolkodása a legtermészetszerûbb, a legtermé-
szetesebb.

A három-négy éves kisgyerek tudatába, világába, tudatvilágába bepil-
lantani, a világteremtés egyszemélyes mítoszát átélni egészen kivételes él-
mény. Az egymásba átfejlõdõ világmagyarázatok-világképek változásai-
nak egyetlen tudatban zajló folyamatai az emberi intellektus, gondolko-
dás egyszemélyes (de nem „zárt”) csodái.

Talán túlságosan is futó rácsodálkozások miatt tartja magát az az álta-
lános nézet hogy: a gyermeki gondolkodás néha az érthetetlenségig külö-
nös? Ha különös is (melyik valamit érõ szellemi alkotás nem különös?!),
elvileg sosem érthetetlen. Sõt: olykor modellértékû. 

Hiszen a kisgyermek is azt a két alapvetõ eszközt használja, mint a fel-
nõttek: a logikát és a képzeletet. Igaz, hogy õ még nem esküszik sem egyik-
re, sem másikra. Nála a gondolkodás e két útja nem válik szét. Ezért a
gyermeki világkép megértéséhez – mint egyébként a felnõttéhez is – azok
a (ritka) elméleti rendszerek vihetnek közelebb, amelyek nem utalják a
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pszichológiába a képzeletet, hanem a logikával való kapcsolataiban kere-
sik az emberi gondolkodás modelljét.

Azt hiszem, sosem volt égetõbb szükség, mint éppen manapság a gon-
dolkodás egységes elméletét, a gondolkodás egységének valóságát (akár
látszatát!) megteremteni. És ennél nehezebb feladatokat nem nagyon tu-
dok elképzelni. Hogy lehetséges, arra már a kézikönyvek is utalnak. Ké-
zikönyv-igazság:

„A logika problémája az igazság, a gondolkodásnak a léthez való meg-
ismerési viszonya; a pszichológiáé a gondolkodási folyamat lefolyása, az
individuum gondolkodási tevékenysége, a gondolkodásnak a tudat más
oldalaival való kölcsönös kapcsolata. Az egymástól ily módon különbözõ
gondolkodás pszichológiája és a logika vagy a
megismerés elmélete ugyanakkor a legszo-
rosabb kapcsolatban is vannak egymás-
sal.” (Sz. L. Rubinstein: Az általános
pszichológia alapja)

Mind a logika, mind a képzelet
(mint gondolkodásforma) a valóság
elemeit rendezi kapcsolat- és vi-
szony-sorozatokba. A rendezés lé-
lektana és technikája különbözõ –
de nem ellentmondó, sõt, lényegét te-
kintve legalább két alapvetõ szem-
pontból egyezõ a logikában és képzelet-
ben, melyek – éppen ezért – végsõ soron
nem gondolhatók és nem képzelhetõk el egy-
más nélkül.

A logikának és képzeletnek két alapvetõen egyezõ, lényegi szempontja
egyszerû összehasonlításból is kiderül.

A logika abszolútnak tekintett érvényességi köre a tudomány, melyben
a következõ igények merülnek fel:

„A valóságból absztrakció útján a törvényhez, a törvényekbõl vissza is-
mét a valósághoz: ez az a kör, amelyen a modern természettudománynak
járnia kell. Egy elméletnek, de az egész módszernek a helyességét, tehát
a valósághoz való kettõs kötés adja meg. (Simonyi Károly: A fizika kultú-
ratörténete)

A fogalmilag, elméletileg kidolgozott dedukció és indukció logikai
struktúrái önmaguk rendszerén belül – mint autonóm konstrukciók – ki-
dolgozottak ugyan, de csak a valóság viszonylataiban válnak hitelesekké.

A képzeletrõl pedig ezt írja egy tudományos összefoglaló: „Az alkotó
képzelet erejét és színvonalát két mutató határozza meg: 1. hogy mennyi-
re tartja magát azon korlátozó feltételekhez, amelyektõl alkotásainak ér-
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telmessége és objektív értéke függ; 2. hogy mennyire újak és eredetiek, a
közvetlenül adottól milyen mértékben térnek el szüleményei. Az olyan
képzelet, amely nem tesz eleget egyidejûleg mindkét követelménynek,
fantasztikus ugyan, azonban alkotásnak terméketlen.” (Rubinstein: Im.)

Tehát: 1. mind a képzeletnek, mind a logikának a maga szférájában a
saját technikáit, sémáit állandóan és alkotóan kell tökéletesítenie, és 2. a
valósággal való kapcsolatában értelmét igazolnia.

Hogyan mûködnek e „technikák” és „sémák”? ; tényleg olyan nagyon
különbözik logika és képzelet; irodalom és matematika?

*
Azért is, mert a fizika, a modern szellem „nagyhatalma”, s mert egysé-

ges világmagyarázatra (=érvényes logikára) tör, e tudományág képviselõ-
inek a gondolkodásról vallott nézeteire érdemes odafigyelni. 

Általában a logika – mint konstrukció – nem garancia az igazságra.
Einstein megállapítása: „…tiszta logikai gondolkodás semmi ismeretet
nem nyújthat az empirikus világról (…) Tisztán logikai eszközök útján
elért állítások teljesen üresek, ami a valóságot illeti…”

Ma már a fizikus tudja: „egy-egy kiragadott tétel önmagában sohasem
igazolható – sem logikai, sem kísérleti úton: egy adott történelmi idõ-
pontban a teljes rendszert, a fogalmi rendszert, a módszert és a konkrét fi-
zikai elméleteket mind figyelembe kell vennünk, hogy bármelyik egyedi
tétel igazságát beláthassuk. Így jelentkezik a fizikus számára a valóság
egysége” (Simonyi Károly).

Általános és egyedi kapcsolatát csak a „valóság egységében” lehet kielé-
gítõen tárgyalni. Hiszen mind az indukció, mind a dedukció – a logika
módszerei – paradoxonhoz (is) vezethetnek. 

MADARAT TOLLÁRÓL

„Az általános tétel egyedi esettel való igazolásánál felmutatható parado-
xont ‘hollóparadoxonnak’ szokás nevezni.

Álljon a feladat abból, hogy igazoljuk kísérletileg a következõ általános
tételt: minden holló fekete. Nyilvánvaló, ha valaki lát egy fekete hollót,
akkor ez az egyedi eset az általános tétel részleges igazolásának tekinthe-
tõ. Sok ilyen egyedi észlelés adja az általános igazságot. Mármost az az ál-
lítás, hogy ‘minden holló fekete’, logikailag azonos azzal az állítással, hogy
minden ‘nem fekete nem holló’. Ha tehát ez utóbbi tétel egyedi igazolását
észleljük, akkor ez logikailag ekvivalens az eredeti tétel – azaz, hogy
‘minden holló fekete’ – igazolásával. Amikor azt észlelem, hogy ezen
könyv oldala fehér, akkor természetesen azt az állítást igazolom, hogy
minden ‘nem fekete nem holló’: a papírlap nem fekete és nem holló. Mint-
hogy ez ekvivalens az eredeti állítással, így tehát azzal a tapasztalattal,
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hogy ez a könyvoldal fehér, azt igazoltam, hogy minden holló fekete –
ami természetesen abszurd.”

A fenti esszéisztikus elbeszélést egy tudományos mûbõl vettem; logiká-
ja tökéletesnek tûnik.

No, de forgassuk csak meg ezt a paradoxont az akár gyermekinek is mi-
nõsíthetõ képzelet fényében:

Kisgyermekünkkel kirándulni megyünk, fényképezni, vagy egyszerûen
csak bámulni: hollókat. 

Hófödte fennsík, minden fehér. 
A fehér hómezõre fekete hollók szállnak – csodálkozó szemünk, tuda-

tunk elõtt csupán ennyi van.
A hómezõ arénája…
Akár a gyönyörködõ felnõtt, akár az ámuldozó gyermek szájából joggal

elhangozhat: minden ‘nem fekete nem holló’… És a levezetés ez esetben
így folytatható: „ez logikailag természetesen ekvivalens az eredeti tétel –
azaz, hogy minden holló fekete – igazolásával”. Valóban! A gondolatme-
net így alakul tovább: „Amikor azt tapasztalom, hogy a havas fennsík fe-
hér, akkor természetesen azt az állítást igazolom tapasztalatilag, hogy
minden ‘nem fekete nem holló’: a hómezõ nem fekete és nem holló. Mint-
hogy ez ekvivalens az eredeti állítással, így tehát azzal a tapasztalattal,
hogy a behavazott fennsík fehér, azt igazoltam, hogy minden holló feke-
te – ami természetesen nem abszurd…”

A gyermeki (vagy felnõtt) képzeletben vagy akár a valóságban akad
olyan helyzet, amelyben a „hollóparadoxon” nem paradoxon, melyben az
abszurd nem abszurd.

Egyszeri, különös helyzet?
Talán. De a játékos elme, a képzelet – általában a logikailag pontos le-

vezetés (matematika!) és a mûvészileg hiteles elbeszélés (irodalom!) – az
ilyen hófödte fennsíkokat, azokat a tájakat keresi, ahol önnön logikája
szerint lehet egyszerien, különösen, furán, de: érvényes (és) valóság(os). 

*
És a fehér hollókról még nem is beszéltünk!
Ma már fehér hollónak számítana az, aki ugyanazon logika alapján kép-

zeli az iskolába – tehát a jövõbe – oktatandó diszciplínaként mind a ma-
tematikát, mind az irodalmat? Ami pedig a valóságot illeti: köszöni, jól
van, továbbra is nõ rajta csûdfû, matematika, irodalom, ám ha nem szá-
molnak vele – a valósággal! – logikusan az ideológiák, akkor hamis való-
ságolvasataikkal rombolják a jelent is, a jövõt is. 
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