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IDÉZETEK

„Amennyire tudjuk, ő volt az első gondolkodó, aki világosan állította minden
folytonos végtelen oszthatóságát.”
Ross, William David 1998. Aristotle’s Physics. (Introduction, Commentary) (70. o.)



„A következő oldalakon megkísérlem számos részletében kidolgozni a jelentőségét
Arisztotelész elkötelezettségének a folyamathoz (kinēsis). Ugyanakkor, röviden, ennek
az elkötelezettségnek van egy fizikai (vagy tán helyesebben fizikai/matematikai)
dimenziója és egy metafizikai dimenziója. A fizikai dimenzió Arisztotelésznek a változás
folytonosságáról való koncepciójában talál kifejezésre.”
White, Michael J. 1992. The Continuous and the Discrete: Ancient Physical Theories From a
Contemporary Perspective. (4. o.)



„Arisztotelész a saját folytonosság-elméletét tekinthette úgy, hogy az - többek közt - a
korabeli matematika megalapozásának kutatásához is hozzájárult.”
Waschkies, Hans-Joachim 1977. Von Eudoxos zu Aristoteles: das Fortwirken der Eudoxischen
Proportionentheorie in der Aristotelischen Lehre vom Kontinuum. (392-3. o.)



[a Z könyv] „A folytonosságnak, valamint a tér, a mozgás és az idő végtelen
oszthatóságának tanát kijelentések olyan sorává fejleszti, amelyek nagyszerűen
levezethetőek Arisztotelész alapvető elveiből, továbbá ezzel az eljárásával biztosítja
néhány olyan premissza megjelenését, amelyekre szüksége lesz egy mozdulatlan első
mozgató létezésének bizonyításához.”
Ross, William David 1996. Arisztotelész. (124. o.: Steiger Kornél fordítása)



ELŐSZÓ
„ὁ ϑεὸς ἀεὶ γεωμετρεῖ”
„Isten örökké geometriával foglalkozik.” 1
A mondás akár Arisztotelész Fizikájának szellemiségét is kifejezhetné, nemhiába szokás Platón legkiválóbb tanítványának tartani. 2 Ugyanis amikor végigolvassuk a Fizika
(Φυσικὴ ἀκρόασις, Természetfilozófiai előadás) 3 szövegét, akkor rádöbbenünk, hogy az
egész hosszadalmas nyolc könyvből álló fejtegetés végeredménye annak bizonyítása
(vagy legalábbis bizonyítási kísérlete), hogy az „első mozdulatlan mozgató” azért tud
végtelen ideig mozgatni, azaz örök mozgást kelteni a Kozmoszban, mert nincs geometriai nagysága, és nem osztható, de mégis végtelen erőhatást fejt ki a körpályájukon
örök mozgást végző égitestekre; így Isten a geometria nyelvén szólva olyan, mint a kör
középpontja. 4
A neoplatonikus Proklosznak tulajdonított Στοιχείωσις ϕυσική ( A fizika elemei) című
mű, szinte egyedül a késő antikvitás kommentálásai közül, ugyanígy értelmezi az
arisztotelészi Fizika alaptételeit, amikor a folytonosság definíciójából kiindulva ahhoz a
zárótételhez jut, hogy „nem test tehát a körmozgás első mozgatója: testetlen tehát és határtalan erejű, és éppen ezt kellett megmutatni.” 5 Ezek szerint a szerző Arisztotelész nyomán
logikai kapcsolatot feltételezett az első mozgató oszthatatlansága, vagyis nemfolytonos volta, és a körmozgás folytonossága között, és nyilvánvalóan a folytonosság
fogalmára alapozta az arisztotelészi természetfilozófia magyarázatát. 6
Köztudott tény, hogy Arisztotelész kitüntetett definíciója a folytonosság, azaz a geometriai nagyságok végtelen feloszthatósága. Ross klasszikus Fizika elemzése bevezetőjében megállapítja, hogy „amennyire tudjuk, ő volt az első gondolkodó, aki világosan állította
minden folytonos végtelen oszthatóságát.” 7 Sőt természetesen Ross is összeköti a folytonosság vizsgálatát a tér, az idő és a mozgás folytonosságának tanán keresztül olyan
premisszákkal, melyek alkalmasak „egy mozdulatlan első mozgató létezésének bizonyításához.” 8 Ez az, amit úgy fogok nevezni, hogy a folytonosság mélystruktúrája Arisztote1

Geometriával foglalkozik, azaz mér, ábrázol, vagy még világosabban: geometriai alakokat teremt. A
mondást Plutarkhosz jegyezte le Platónnal kapcsolatban: vajon mit jelent az Platón szerint, hogy Isten
mindig geometriával foglalkozik (Plutarch 2012.). Az idézet ebben a formában Heath művének mottója
(Heath 2003, belső címoldal), továbbá másutt annak magyarázatára használja fel, hogy a görögök nem
láttak ellentétet az igazság keresése és a vallásos hit között (Heath 1981, 10. o.).
2
vö. Diogenész Laertiosz TLG 2001m, 5.1.5. az athéni Timotheosz alapján Platón legkiválóbb tanítványa
volt Arisztotelész.
3
A „fizika” az ókorban ugyanis nem a mai értelemben vett tudományág, hanem általánosabb értelemben
vett természettudomány vagy természetfilozófia; vö. Heath 1970, 9. o.
4
Pontosabban Arisztotelész úgy tűnik bizonytalan abban, hogy a kör középpontjában vagy a szélén van-e
az első mozgató (Fizika Θ/10, 267 b6-7).
5
Proklosz 1997, II. 25. tétel, 306. o. (fordította: Geréby György); továbbá Geréby amellett érvel a fordítást követő elemzésében, hogy bár a kéziratok egyértelműen Proklosznak szokták tulajdonítani ezt az
írást, számos ellenérv tehető, ha összevetjük Proklosz más műveivel és Arisztotelészről alkotott felfogásával; tehát nehezen illeszthető be Proklosz életművébe (vö. Geréby 1997, 307., 325., 330., 332. o.).
6
Proklosz Eukleidész Elemek című művét is úgy értelmezte, mint ami a pont és vonal definíciójából a
világot alkotó tökéletes testek leírását tartja végcéljának (Geréby 1997, 312., 314. o.).
7
Ross 1998, 70. o.
8
Ross 1996, 124. o. (fordította: Steiger Kornél)
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lész Fizikájában: azaz a geometriai folytonosság alkalmazását az idő és a mozgás elemzésére.
A folytonosság fogalmának mélystrukturális szervező erejére fény derül, ha végignézzük a Fizika szövegében való sorozatos felbukkanását. A fogalom, még ha nem is jelenik meg explicite minden könyv minden fejezetében, akkor is a Fizika egész szövege
hallgatólagosan rajta alapul. Első ránézésre mégsem tűnik fel, hogy a folytonosságproblémának kulcsszerepe lenne Arisztotelész természetfilozófiájában. Nem elsődleges
a tárgyalása, az előadás lineáris rendjében inkább a természetfilozófia fő fogalmainak
és téziseinek a vége felé kerül majd szóba részletes fejtegetése (Fizika E/3 ; ugyanez a
Metafizika K/12 ; és az „egy” fogalmához kapcsolódva Metafizika Δ/6).
Ha azonban alaposabban megfigyeljük a Fizika szövegét, láthatjuk, hogy valójában a
folytonosság definíciója már rögtön az A könyv elején megjelenik, mégpedig ellentétével, a határ oszthatatlanságával együtt: „mert végtelenül osztható a folytonos” (εἰς
ἄπειρον γὰρ διαιρετὸν τὸ συνεχές A/2, 185 b10-11); „mert a határ az, ami oszthatatlan és
nem a határolt dolog” (τὸ γὰρ πέρας ἀδιαίρετον, οὐ τὸ πεπερασμένον A/2, 185 b18-19).
Mind a kontinuum ezen 1. definíciója (a továbbiakban K1), mind a határ azonosítása az
oszthatatlannal az eleaták, pontosabban Parmenidész és Melisszosz miatt kerül szóba.
Az eleaták hibás premisszáinak cáfolata során (A/2, 185 b5-b32) merül fel, hogy az
„egy” több értelemben mondható, azaz kapcsolódik a „sok” fogalmához. Ezért bukkan
itt fel az a geometriai mélystruktúra, amely majd az arisztotelészi mozgás elemzésének
hátterét fogja képezni: a folytonosság definíciója mellett a hozzá szorosan kapcsolódó
feloszthatóság, határ és végtelen fogalmai. Az eleaták cáfolatában ez úgy működik,
hogy az „egy” mindenség nem egyértelműen egy a kettéosztás platóni logikai módszere szerint, mert sem feloszthatatlanként nem az, sem feloszthatóként. A felosztható
ugyanis folytonosan, azaz vég nélkül részekre osztható, tehát sok részből áll. Ezért abszurd Melisszosz állítása a végtelen, de mégis egy mindenségről. Viszont a feloszthatatlan sem lehet egyértelműen egy, mert csak a határ feloszthatatlan, nem az a dolog,
amit határol. Így Parmenidész állítása az egy, jól határolt mindenségről is ellentmondásos Arisztotelész érvelése alapján. Ezzel tehát már a Fizika legelején kapunk egy
erőteljes geometriai aspektust, amely az egész arisztotelészi természetfilozófiát végigkíséri.
Ám ugyanitt, az A könyv elején jelenik meg a másik alapvető aspektusa az arisztotelészi természetfilozófiának: a lehetőség-megvalósultság létállapotainak megkülönböztetése, vagyis a δύναμις -teória, amelyet egyszerűen metafizikai aspektusnak nevezhetünk. Az utódok feladata Arisztotelész szerint éppen annak megoldása, hogy hogyan
lehet az „egy” mégis „sok”, ellentmondás nélkül. Az A/2 végén (186 a1-3) a lényeg,
hogy úgy lehet ugyanaz az egy dolog „egy” is, meg „sok” is ellentmondás nélkül, hogy
az „egy” lehetőség szerint (δυνάμει) is létezhet , meg valóság szerint (ἐντελεχείᾳ) is.
Vagyis ami aktuálisan egy, az lehet potenciálisan sok; és fordítva, ami potenciálisan
egy, az lehet aktuálisan sok. Ez pedig az arisztotelészi metafizika szokásos megoldása
apóriák esetére. Ugyanígy a nemlétező apóriájában is a δύναμις -teória nyújt majd kiutat. Először felmerül a járulékos vagy minősített (κατὰ συμβεβηκός) és az elsődleges
vagy minősítetlen (ἁπλῶς, καϑ᾿αὑτὸ) nemlétező k ülönbsége (A/8, 191 b13-b18). Majd
Arisztotelész hozzáfűzi, hogy egy másik megoldásként pedig különbséget kell tenni a
valóságosan (aktuálisan, κατὰ τὴν ἐνέργειαν ) nemlétező, és a csak lehetőség szerint
(potenciálisan, κατὰ τὴν δύναμιν ) nemlétező között (A/8, 191 b27-29).
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A B könyv tárgya magának a „természetnek” a definiálása, ezért itt még nem jöhet
szóba a mozgás folytonossága, ez csak a Γ könyvtől kerül alapos vizsgálatra. Ennek
során a K1 definíció többször megjelenik a Fizika szövegében: „minthogy végtelenül osztható, ami folytonos” (ὡς τὸ εἰς ἄπειρον διαιρετὸν συνεχές ὄν Γ/1, 200 b20); „mert végtelenekre osztódik a folytonos” (διαιρεῖται μὲν γὰρ εἰς ἄπειρα τὸ συνεχές Γ/7, 207 b16). Így
aztán érthető, hogy a folytonosság-definíció nyújtja Arisztotelésznek a végtelen
(ἄπειρον) egy fajtáját: a felosztás általi végtelent.
Arisztotelész célja a Γ, Δ és E könyvekben a természeti létezők mozgásánakváltozásának elemzéséhez szükséges elemi jelenségek, a tér, az idő és a végtelen vizsgálata, illetve magának a mozgásnak-változásnak a definiálása. A végtelen mindkét
típusát lehet geometriai példán szemléltetni: a felosztás általi végtelen olyan, mint a
vonal folytonossága; kimeríthetetlen, ha folyton arányosan kisebb részekre osztjuk fel a
két fix, határozott végponttal bíró szakaszt. A hozzáadás általi végtelent pedig ismét
szemléltethetjük egy szakaszon, amelynek a végpontját (vagy végpontjait) megint csak
arányosan csökkenő mértékben egyre kijjebb toljuk; mégpedig azért csak csökkenő
mértékben lehetséges ez is, mert Arisztotelész metafizikai elgondolásában a látható
Kozmosz véges méretű, azaz aktuálisan befejezett (Γ/6). Ugyanakkor a geometriai vonal végtelensége, vagyis a folytonos felosztások lehetősége a végtelen kicsi felé adott,
míg a számok végtelensége (vagyis az „aritmetikai” végtelen) a végtelen nagy felé tartó
lehetőség (Γ/7). A lényeg minden esetben, hogy a végtelen szó szerint vég, azaz befejezés nélküli, tehát csak potenciális (lehetőség szerint létező), és sosem aktuális (megvalósult, befejezett létező). A végtelen, mint folytonosság, tehát valami olyasmi, ami
azonnal felveti a mozgás-változás képzetét, hiszen sosincs készen, folyton keletkezőben van: „sosincs nyugvásban a végtelenség, hanem keletkezik, úgy mint az idő is, és az idő
száma is” (Γ/7, 207 b14-15: οὐδὲ μένει ἡ ἀπειρία ἀλλὰ γίγνεται, ὥσπερ καὶ ὁ χρόνος
καὶ ὁ ἀριϑμὸς τοῦ χρόνου).
Így aztán világos, hogy a Δ, E, Z, H és Θ könyvekben a folyton (végtelenül) osztható
vonal szolgál majd a mozgás-változás és az idő analógiájaként: hiszen a vonal felosztás
általi végtelenje, éppúgy mint a mozgás-változás folyamata és az idő, nem befejezett
tény, hanem folytonos lehetőség. Az arisztotelészi mozgás-teória mélyén pedig így
egyesül a geometriai és a metafizikai aspektusa a folytonosságnak.
Ahhoz, hogy átlássuk a Fizika szövegének teljes természetfilozófiai mondandóját, nyilván egy „holisztikus”, az A könyvtől a Θ-ig terjedő egységes olvasatra lenne szükségünk, és ez az, ami a késő antikvitás óta rengeteg nehézséget okoz a Fizika kommentátorainak. Köztudott, hogy Arisztotelész egyébként is hajlamos a mai tudományos stílus
követelményeivel ellenkező, hanyagnak tűnő, elliptikus fogalmazásra. A Fizika szövegének szó szerinti olvasata számtalan ellentmondást, akár logikai hibát képes kimutatni. Mindazonáltal az analitikus filozófiatörténeti kutatásoknak köszönhető ezen értelmezési apóriák összegyűjtése. Az olyan elemzése a Fizikának, mint Michael J. White általam a későbbiekben részletesen alkalmazott The Continuous and the Discrete című
műve, bár anakronisztikus eszközökkel, a modern logika segítségével, és anakronisztikus nézőpontból, a mai tudomány állása szerint, de végeredményben jogosan teszi fel
a kérdést, hogy hogyan kellene Arisztotelész hiányosságait értelmeznünk. 9

9

White 1992.
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A továbbiakban még Hans-Joachim Waschkies matematikatörténeti értekezését is részletesen alkalmazni fogom, melyből arra is fény derül, hogy a Fizika szövege nem egységes, hanem erősen rétegződik: különböző forrású, és Arisztotelész saját elméletének
fejlődésében különböző korszakaiból származó érveléseket tartalmaz. 10
Azonban nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a Fizika formájára nézve, eredeti
címének megfelelően nem egy „Elemek” stílusú, a korabeli tudást összefoglaló gyűjtemény, hanem „Természetfilozófiai előadás” (Φυσικὴ ἀκρόασις), azaz valószínűleg tanulni
és vitatkozni vágyó hallgatóság számára lejegyzett szöveg. Másrészt pedig tartalmát
tekintve eljut egy kiindulásból (A könyv), a természettan, vagy természetfilozófia kiinduló elveinek (ἀρχή) magyarázatából egy végcélhoz; nevezetesen a Kozmoszbeli mozgások és változások végső magyarázatához (Θ könyv). Azaz világos mind Arisztotelész célközönsége, akiknek előadta ezt a természetfilozófiát; mind pedig nyilvánvaló a
tárgy is: a természeti létezők mozgásának-változásának konzisztens metafizikai magyarázata a kortárs geometriai paradigma alapján.
Ennélfogva egy holisztikus (in toto) szemléletű olvasatnak, melyre magam törekszem,
abból kell kiindulnia, hogy a szöveg speciális rétegződései ellenére, és a modern matematika szemszögéből hibás vagy legalábbis hiányos kidolgozottsága ellenére, a szavak mögött egy saját rendszerében koherens és konzisztens metafizikai gondolatmenetet tartalmaz. Interpretációs zavaraink olyan értelemben a mi félreértéseink, hogy nem
veszik figyelembe Arisztotelész sajátos stílusát. Látni fogjuk, hogy Arisztotelész menynyire hozzánk hasonlóan gondolkodik: számára is nyilvánvaló, hogy a matematika
nem azonos a „világgal”, mint olyannal, de hasznos eszköz arra, hogy a világ működését ábrázoljuk és megértsük. Arisztotelész, mint Platón tanítványa, maga is komoly
matematikai alapképzésben kellett, hogy részesüljön, és nyilván tájékozott volt saját
korának matematikai vitáiról, azonban filozófusként nem konkrét matematikai problémák megoldása érdekelte, hanem a matematika felhasználási lehetősége a világ magyarázatára. Szemben az anakronisztikus bírálatokkal nyugodtan állíthatjuk, hogy
Arisztotelész matematikai ismeretei saját korában modernnek, sőt professzionálisnak
számítottak.
Arisztotelész valószínűleg nem szándékozott egy egybefüggő, a mai tudományos értekezések stílusában, lineáris logikai rendben előre haladó írásművet alkotni. Nem is
tehetett volna ilyet tán, mivel az ő korában az ilyen művek iránti igény egyáltalán nem
létezett a filozófiai tudományokban. Platón tanítványaként számára a filozófia nem
csak egy magányosan elmélkedő tudós tevékenysége volt, hanem élő-eleven vitákban,
alapvetően szóbeliségben alakuló, képlékeny és szituációfüggő napi gyakorlat lehetett.
Így a Fizika szövege szóbeli előadások füzére, de olyan előadásoké, melyek megint
csak nem a mai tudományos előadások módjára zajlottak. A mester tanítványoknak
adta elő természetfilozófiai elméletét, ezért annak ellenére, hogy Platón műveivel ellentétben nem párbeszédes formában áll előttünk, ám mégis érzékelhetően egy folyamatos mester-tanítvány dialógus eredményét olvashatjuk. A mester úgy adhatta elő teóriáját, hogy elsődlegesen oktató szándékkal, alapos magyarázatokra törekedett, tehát lépésről lépésre igazodott saját hallgatóságának igényeihez. Ezért „szituációfüggő” minden didaktikai szándékú előadás: egy mai tanár sem tanít egyformán két különböző
tanulócsoportban. A tanári magyarázat súlyozottan igazodik a tanítványok megértési
folyamatához, kérdéseihez és problémafelvetéseihez. Valószínűleg ezért találunk a
10

Waschkies 1977.
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Fizika szövegében ismétlődő, redundánsnak tűnő magyarázatokat, egy-egy probléma
többféle megközelítését.
Ugyanakkor azt is számításba kell venni, hogy egy adott tanulócsoport együttműködő
gondolkodása vissza is hat az előadást tartó mesterre: befolyásolja, sőt meghatározza
az előadás menetének logikáját. Miattuk koncentrál jobban bizonyos részterületekre,
miattuk megy bele mélyebben bizonyos problémákba, és ez utólag, több mint kétezer
év távolságából zavaró a számunkra. Emiatt a didaktikai szándékú és egyúttal konkrét
beszédhelyzetben továbbfejlődő, finomodó elmélet nem áll előttünk olyan lefixált, egyértelműen befejezett szövegfolyamként, mint amihez a mai tudományos tanulmányokban szokva vagyunk.
Saját interpretációs prekoncepcióm tehát ennyiben változtat a tradicionális felfogáson:
nézetem szerint a Fizika szövege nem lineárisan előre haladó rendben ad információt
Arisztotelész természetfilozófiai teóriájáról, hanem egyrészt holisztikus, másrészt ciklikus logikájú. „Holisztikus” annyiban, amennyiben mindig egyszerre áll mögötte az
egész teória, legalábbis a maga alapvető, lényegi rendszerének teljességében. Bármilyen részproblémáról is szóljon a szöveg, az elmélet egésze valójában már készen van,
csak a mélyebb részletezést oktató-magyarázó szándékkal követi el, illetve a teória lényegi magvát kibővíti, finomítja az adott részproblémának megfelelően.
„Ciklikusnak” pedig azért tartom a szöveg logikai rendjét, mert ugyanazok a témák
többször vissza-visszatérnek, és miközben ismétlődnek, mindig újabb és újabb információt kapunk róluk, éppen az adott konkrét részproblémához igazodva. Tehát miközben lényegét tekintve készen áll Arisztotelész természetfilozófiai elmélete, magát az
elméletet nem tárja elénk röviden összefoglalva, tézisekbe szedve, hanem egyes alapfogalmai és tézisei ciklikusan újra és újra felbukkannak a szövegfolyamban, mindig
újabb nézőpontból megközelítve, így mindig újabb információt tudhatunk meg a teljes
teóriáról. Néha egészen olyan érzést kelt bennünk, mintha egy apória-gyűjteményt tárna elénk. Ezért magát a ránk maradt szövegfolyam mögött álló elméletet, alapfogalmaival és téziseivel együtt nekünk kell rekonstruálnunk, úgy mintha Arisztotelész tanítványaként meg kellene értenünk a mestert, azaz alaposan átgondolva értelmeznünk
kellene, és egyúttal ki kellene vonnunk belőle a végleges teóriát. Magyarán annak ellenére, hogy nem dialógus formában íródott a Fizika szövege, lehet, hogy mégis pontosan azt kellene vele tennünk, amit Platón drámáival: engednünk kellene, hogy a mester
tanítson bennünket, és nem hihetjük azt, hogy a Fizika szövegében készen kapunk egy
elméletet, amivel már csak az a dolgunk, hogy megtanuljuk. A Fizika olvasásakor
együtt kell gondolkodnunk Arisztotelésszel, és engednünk kell, hogy kiváltsa belőlünk
az ő természetfilozófiája lényegének megértését, azaz ilyen módon az arisztotelészi
természetfilozófia, mint olyan, kicsit közös alkotásunk a mesterrel.
Ehhez az interpretációs kísérlethez nagy súllyal két szerző munkáját fogom felhasználni. Hans-Joachim Waschkies már említett műve (Von Eudoxos zu Aristoteles) elemzi azt
a geometriai alapot, amire Arisztotelész Fizikája felépül. Waschkies elemzése mögött
az a prekoncepció rejtőzik, hogy a Fizika szövege tanúskodik mind Arisztotelész elméletének matematikatörténeti és filozófiatörténeti előzményeiről, mind Arisztotelész
saját elméletének fejlődéséről. Tehát egy „fejlődésközpontú” elemzést igyekszik adni.
Miközben nem elsősorban a Fizika interpretációja a célja, hanem Arisztotelész kortársának, a görög matematika nagy alakjának, a knidoszi Eudoxosznak igyekszik feltárni
a gondolatmenetét. A geometriai gyökerek egyedüli vizsgálata persze nem nyújthatja
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Arisztotelész természetfilozófiájának hiánytalan megértését. Waschkies műve így a
Fizika folytonosság-teóriájának geometriai megközelítését szolgálja, dolgozatom I. részében ezt fogom részletezni.
Michael J. White már említett műve pedig (The Continuous and the Discrete) nem történeti prekoncepciót, hanem modern szemléletű kritikát nyújt a Fizikához. Ugyanakkor
White prekoncepciója annyiban mégsem anakronisztikus, amennyiben tudatában van
annak, hogy Arisztotelész egy másik kor tudományos paradigmájának felfogásában
alkotott. Ezért kísérletet tesz arra, hogy mai szemszögből, a modern logikai analízisek
használatával érthetővé tegye Arisztotelész gondolatmenetét. White műve így elsősorban a folytonosság metafizikai megközelítéséhez járul hozzá. Ugyanakkor nem meglepő módon ő is két aspektusát választja szét Arisztotelész folytonosság-teóriájának: a
fizikai (vagy matematikai) dimenziót, amelyben a változás folytonosságát matematikai
alapon vizsgálja a mester; és a metafizikai dimenziót, amely a lehetőség és megvalósultság (azaz δύναμις-teória) magyarázati modelljét nyújtja mindehhez. 11 Összességében
White elemzése mégsem elég „történeti”, és kevésbé illeszkedik az ókori matematikai
paradigmához. Dolgozatom II. részében ezt a metafizikai megközelítést fogom részletesen vizsgálni, vagyis azt a véleményem szerint elégtelen hozzáállást, amely nem képes Arisztotelész egész saját metafizikáját (vagyis a δύναμις -teóriát) a geometriai gyökerével együtt értelmezni. White mellett bevonok a vizsgálódásomba néhány még inkább recens szerzőt: például Ursula Coope és John Bowin egy olyan filozófiatörténeti
hozzáállást képviselnek, ami teljességgel közel áll hozzám. Kritika helyett ugyanis
alapvető feladatuknak tartják Arisztotelész elméletének rekonstrukcióját, úgy hogy az
a modern tudományosság szempontjából elfogadható legyen.
Ezzel együtt számomra izgalmas lehetőség, hogy egy ilyen szemléletű olvasata a Fizikának hozzájárulhat Arisztotelész matematikatörténeti és fizikatörténeti szerepének
tisztázásához. Hiszen semmiképpen sem feledkezhetünk meg róla, hogy a Fizika
ugyan nem mai értelemben vett fizikatudomány, ám mégis ugyanazt teszi benne
Arisztotelész, mint a klasszikus újkori fizika neves képviselői: a legmodernebb matematikai eszközök felhasználásával igyekszik megalapozni a mozgás legáltalánosabb és
legelvontabb leírását, azaz egy kinematikát alkot. Ám nem áll meg a mai értelemben
vett fizikatudomány mozgáselméleténél, hanem még további általánosítással a Kozmosz minden létezőjének legáltalánosabb mozgáselméletét igyekszik megadni. Ennek
a metafizikai mozgáselméletnek a végső magyarázata pedig a Kozmosz minden mozgásának ősoka, maga az első mozdulatlan mozgató. Bár természeten kívüli entitásnak
számít, mégis ugyanaz a geometria alapozza meg a magyarázatát, mint a természeti
entitásokét: mégpedig az egész ógörög matematika legelső tételei, a pont, a vonal és a
kör definíciói (Eukleidész: Elemek I. 1-4. és 15-16. definíció).
Ennek az új felfogású Fizika-olvasatnak fontos igénye tehát az arisztotelészi szöveg
konzisztens érvelési rendjének feltárása, érvrekonstrukciók készítése. 12 Ezért dolgozatom III. részében magam is egy részletes összegzést igyekszem adni a Fizika Z könyvének szerkezetéről. Azért a Z könyvre koncentrálok, mert mint tudjuk, ez az arisztotelészi kinematika központi része. Különlegessége, hogy Arisztotelész nem utal benne
11

White 1992, 4. o.
Például említésre méltó – teljesen saját kutatásom tárgyához illeszkedő – a nemrégiben Berlinben megrendezett The Argument-Structure of Aristotle’s Physics c. konferencia (Humboldt University, 2012.06.
09-10.) [http://philevents.org/event/show/2819; elérés:2013.06.11.]
12
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saját speciális metafizikájának kulcsfogalmaira (a δύναμις -teóriára). Így azt fogjuk látni, hogy Arisztotelész fizikája a lehetőség-megvalósultság fogalompár nélkül is működőképes magyarázat; alapját az egész Fizikabeli teória matematikai gyökere, az arányelmélet képezi. Ugyanakkor a Z könyvet nem érheti az a vád, hogy inkompatibilis lenne Arisztotelész metafizikájának szívével (a δύναμις -teóriával); éppen ellenkezőleg, az
arisztotelészi kinematika értelmezése nem lehet teljes a Θ könyv tanítása nélkül. Ott
kapjuk meg ugyanis a geometriai pont és vonal legteljesebb fizikai és metafizikai átértelmezését.
Ezen dolgozatomat természetesen alapozó kutatások előzték meg, melyeknek eredményeit sikeresen felhasználhatom. Első ilyen kutatásom a Fizika Θ könyvének izgalmas
részére, a 8. fejezetre irányult, melyben éppen az imént említett pont fogalom vizsgálatát végeztem el. Egyrészt összefoglaltam Arisztotelész szóhasználatát a különféle „pontok” megnevezésére, másrészt megmutattam a Θ/8 specialitásának, a „közbülső” pontnak az értelmezési lehetőségeit. 13
A holisztikus szemléletű munkamódszer hatékonyságát igazolta másik kutatásom, a
Fizika Z/3 érvéről: „A pont, ami összeköti a múltat és a jövőt – érvelés a jelen köznapi felfogása ellen (Arisztotelész: Fizika VI.3. 233b33-234a24)”. 14 Felvetődött ugyanis a kérdés, hogy
ez mennyiben számít geometriai érvnek, és hogy valóban tartalmaz-e petitio principii
típusú logikai hibát, ahogy azt az arisztoteliánus paradigma számos kommentátora
gyanította. Az érvelés kétféle jelent (νῦν -t) hasonlít össze: a geometriai pont analógiájára definiálható, kiterjedés nélküli pillanatot, és a geometriai szakasz analógiájára definiálható kiterjedéssel bíró időszakot.
Kutatási módszerem történeti nézőpontja szerint megvizsgáltam az érv tartalmát és
összevetettem Arisztotelész saját felosztásával az érvek típusairól. Ekkor világossá vált,
hogy a Z/3 első felében a mester azért alkalmazza a geometriai érvekre jellemző technikát, hogy összevesse saját időpontnak tartott teoretikus jelen fogalmát a közvélekedés időszakasznak felfogott jelenével; azaz hogy egy tudományos alaptételt (ἀρχή)
szembesítsen egy közvéleménnyel (ἔνδοξον). Így a logikai hiba ténylegesen a közvélekedésben van, épp ezt bizonyítja Arisztotelész. Másrészt a mester az ilyen típusú érvelést dialektikusnak nevezi, és a tudományos alaptételek (ἀρχή ) feltárására tartja őket
alkalmasnak. A továbbiakban egy-egy érv ilyen részletes rekonstrukcióját mikrostrukturális vizsgálatnak fogom nevezni.
Kutatási módszerem másik szempontja a holisztikus szövegfeltárás. A Z/3 érve esetén
ez egyrészt azt jelentette, hogy feltártam az érv beágyazódását a tágabb szövegkörnyezetébe. Ekkor vált világossá, hogy ez a dialektikus érv valójában egy kerek érvelési
sorozatot zár le, mielőtt a Z/3 második felében a mester levonná a konklúziót az időpontnak felfogott, teoretikus jelen egy igen fontos adottságáról: a pillanatban nem lehet
se mozogni, se nyugodni. Tehát mielőtt ezt a konklúziót levonná, alaposan, többféleképpen, különböző módszerekkel érvel a jelen időpont-pillanat volta mellett; azaz
hogy miért kell, hogy a jelen oszthatatlan, részek nélküli, tehát kiterjedés nélküli legyen. A Z/1-2 fejezetekben előbb „geometriai” érveléssel, majd „kinematikai” példákkal vezeti le a geometriai vonal analógiájára az idő és a mozgás egymással összefüggő
folytonosságát. A „geometriai” a saját teóriájának meghatározásai (λόγος) szerinti
13
14

A pont jelentésárnyalatai Arisztotelész fizikájában című dolgozatom megtalálható hátul a Függelékben.
Várőri 2013.
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vizsgálódást jelenti; a „kinematikai” pedig a geometriai analógia alkalmazását az út és
az idő elemzésében, az Eukleidésznél is jelenlevő jelölések segítségével. A Z/2 végén
kimondhatja az eredményt: tehát semmilyen folytonos sem lehet részek nélküli, azaz
kiterjedés nélküli. Ezek után a Z/3 első fele voltaképpen már felesleges is lenne. Arisztotelész azonban nyilván fontosnak tartotta saját teóriájának szembesítését a közfelfogással (ἔνδοξον) . A továbbiakban az ilyen hosszabb szövegrészekre kiterjedő elemzést
makrostrukturális vizsgálatnak fogom nevezni.
A holisztikus módszer másrészt még komplexebb összefüggések feltárására is alkalmas. A Z/3 érvével kapcsolatban az is világos, hogy a problémát nem lehet csak ebből
az érvből megérteni. Sőt az arisztotelészi teória teljessége csak akkor áll össze, ha képesek vagyunk a Fizika szövegének egészében áttekinteni a kérdéses tételeket. A Z/3 esetén például lehetetlen a megfelelő értelmezés a Δ, E és Θ könyvek vonatkozó részeinek
ismerete nélkül. A továbbiakban ezért törekszem a Fizika központi fogalmának számító folytonosság teljes komplexitásának elemzésére, ezt fogom a makrostrukturális szövegösszefüggések vizsgálatának nevezni. 15
*
Kutatási eredményeim elérésében köszönetnyilvánítással tartozom tanáraimnak az
ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskoláján végzett munkájukért: Steiger Kornélnak nagybecsű tudásáért és az antik filozófia feledhetetlen hangulatáért, Bene Lászlónak Platón Parmenidészéhez és Plótinoszhoz tartott kurzusaiért, és nem utolsó sorban témavezetőmnek, Bodnár Istvánnak, a Parmenidész és Arisztotelész kurzusokért,
valamint szakszerű és türelmes, alkotói szabadságom mindig elismerő témavezetői
munkájáért.

15

Ha nem jelzem a fordítót külön, akkor a dolgozatban szereplő görög, angol és német nyelvről történő
fordítások természetesen saját alkotásaim.
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BEVEZETÉS A PROBLÉMÁBA
„Értelem és tudás úgy születik, ha a lélek kikerülve szokásos zavaraiból elcsendesül.”
Arisztotelész: Fizika H/3, 247 b17-18

I. Definíciók
Mindenképpen fontos – és nem egyszerűen a geometriai téma miatt – annyiban követnem a „geometriai” módszert, hogy dolgozatom elején megadom az általam leggyakrabban alkalmazott szakkifejezéseket. Teszem ezt azért, hogy Arisztotelész nyomában
járva, nehogy beleessek abba a „hibába”, amibe mai szemmel nézve a mester is: nehogy különböző szavakkal nevezzek meg fontos és szükségszerűen egyértelmű fogalmakat.
Tehát bevezetésképpen tisztáznom kell, hogy a következőkben pontosan mit nevezek
mozgásnak, vonalnak, vagy hogy mit értek majd arányelméleti és mit δύναμις-elméleti
mozgásmagyarázaton, továbbá, hogy miért különböztetem meg az időre utalva a pontjelent és a szakasz-időt.
1. „Mozgás”
A „mozgás” és „változás” kifejezések megkülönböztetése zavarokat okoz a filozófiatörténeti szakirodalomban. A jelen értekezésben ugyan nem ez képezi a fő vizsgálati
tárgyat, mégis érintőlegesen jelentős probléma a mozgás tulajdonképpeni mibenléte
Arisztotelésznél. A mester saját meghatározása szerint a Fizikában a természeti létezők
mozgására óhajt magyarázatot szolgáltatni. Legalábbis ezt foglalja magába a természetdefiníció: „mert a természet a mozgásnak vagy nyugvásnak valamiféle arkhéja és oka abban,
amiben elsődlegesen, önmaga alapján van benne, és nem járulékosan” (B/1, 192 b20-22); vagy
röviden: „a természet a mozgás (κίνησις) és változás (μεταβολή) arkhéja” (Γ/1, 200 b12-13).
Azonban zavarba ejtő módon, többféleképpen kezeli a kifejezést. Az utóbbi szövegrészben egymás mellett álló κίνησις és μεταβολή itt vil ágosan elkülönül „mozgás” és
„változás” értelemben. Előfordul azonban, hogy a κίνησις nevezi meg a legáltalán osabb értelemben a természeti változások összes lehetséges típusát gyűjtőnévként,
ilyenkor szívesebben fordítanánk „változásnak”. Ám az is előfordul, hogy a κίνησις
kifejezetten az egyszerű haladó mozgások neve, amit konkrétan ϕορά n éven is szokott
nevezni a mester. Ugyanígy az általános változás megnevezésére is van külön szava,
melyet más esetekben a κίνησις-től megkülönböztetve szeret használni: mint láttuk, ez
a μεταβολή. 16
Ráadásul fokozza a megfelelő szó megtalálását a további metafizikai értelmezés is, hiszen ha elmélyedünk Arisztotelész természetfilozófiájában, akkor azt találjuk, hogy
mennyire alapvető neki a legtöbb mozgást és változást folytonosan, megszakítás nélkül
zajló folyamatként kezelni, ezért is kapcsolódik össze a Fizika mondandójával olyan
mélyen a folytonosság-definíció.
Ezért lehetséges, hogy Hans-Joachim Waschkies matematikatörténetet és filozófiatörténetet összekötő kutatásában szívesebben illeti a folyamat (Prozess) kifejezéssel azt,
16

Például a Z könyvben jellegzetes váltakozásban olvashatunk μεταβολή-t és κίνησις-t. A ϕορά a Γban elvétve fordul elő, de a Δ-tól a Θ-ig rendszeresen felbukkan.
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amit Arisztotelész hol szűkebb értelemben „mozgásnak”, hol tágabb értelemben „változásnak” ért (κίνησις), és ebben a Fizika egy német fordítóját, Hans W agnert követi. 17
Aki azért ezt a szót választja a német fordítóknál egyébként hagyományos „mozgás”
(Bewegung) helyett, mert szerinte ez jobban kifejezi az arisztotelészi keletkezés
(γένεσις), pusztulás (ϕϑορά) , növekedés-csökkenés (αὔξησις, ϕϑίσις) , minőségi változás (ἀλλοίωσις) és haladó mozgás (ϕο ρά) közös jellegét. Wagner szerint nem értjük
helyesen ezt a szót Arisztotelésznél; mert bár fordítási tradíciója a „mozgás”
(Bewegung), de amit meg akar vele nevezni, az voltaképpen a „történés” (Geschehen),
„lefolyás” (Vorgang), vagy a leghelyesebben a „folyamat” (Prozess). 18
White modern szemléletű elemzésének rögvest a bevezetőjében úgy fogalmaz, hogy:
„Arisztotelész metafizikai nézetének a szívében van egy «történés» - «mozgás» vagy folyamat
(kinēsis)- koncepció, mint alapvető ontológiai kategória.” 19 Majd a folytatásban is úgy fogalmaz, Arisztotelész Fizikájának Γ könyvére hivatkozva, hogy a természet vizsgálata
összefügg a térbeli nagyság, az idő és a „kinēsis”, azaz a mozgás vagy folyamat (motion
or process) vizsgálatával; és éppen ez az, amit jelen értekezésemben a folytonosság
mélystruktúrájának nevezek. 20 A továbbiakban Arisztotelész modelljének vizsgálatakor a legtöbbet a haladó mozgással (vagyis helyváltoztató mozgással: locomotion) foglalkozik; majd később áttér más mozgásfajták vizsgálatára, és ekkor a görög „kinēsis”
alkalmazásával nevezi meg a nem haladás jellegű fajtákat (non-locomotive kinēseis), illetve egy más értelemben vett változást (non-kinetic change), azon túl pedig a minőségi
változást (qualitative kinēsis). 21
Ez utóbbi megnevezések ugyanis egy éles megkülönböztetésre utalnak, amit White a
tulajdonképpeni mozgás (kinēsis), azaz szélesebb értelemben véve a halad áson kívül a
mennyiségi és a minőségi változás; valamint másfajta változások (metabolē) között
tesz. A különbségtétel elvi alapja, hogy a haladással rokon változások „kinetikusak”,
míg a többi „nem kinetikus”. A „kinetikus” változás éppúgy a geometriai vonallal illusztrálható, mint a haladó mozgás. 22
A klasszikus elemzők közül Sir David Ross egyértelműen változásnak (change) interpretálja a κίνησις-t a Fizikához írt bevezetőjében. 23 Hozzáfűzi ugyanakkor, hogy
Arisztotelész a Γ könyvben nem tesz különbséget a κίνησις és a μεταβολή között, de a
Δ-ban utal rá, hogy ez az azonosítás csak ideiglenesen lehetséges (218 b19). Az E
könyvben pedig a μεταβολή jelöli az általános értelemben vett változást, míg a κίνησις
szűkebben értendő: a haladásra és a változások közül a mennyiségi és minőségi változásokra; tehát a keletkezés és a pusztulás nem tartozik hozzá.
Továbbá valóban különösnek tűnhet első ránézésre, hogy végül is a sokkal általánosabb értelmű változást (change) miért a helyváltoztató mozgás (locomotion) elemzésére
alapozza Arisztotelész. Bodnár István röviden úgy foglalja össze a problémát, hogy bár
úgy gondolhatnánk, hogy a keletkezés lehetne az összes változás alapja (ti. kezdete),
Arisztotelész azonban azzal indokolja a haladás elsőségét, hogy ez az, ami benne rejlik,
vagy előfeltétele a változásoknak, mivel mindig két entitás érintkezése tudja alátá17

Waschkies 1977, 11. o. (különösen 23. lábjegyzet)
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masztani a hatás és elszenvedés mechanizmusát. A keletkezés és a többi változás
ugyan izolálható a haladó mozgástól, ám a Θ/7, (260 b30-261 a7) szöveghelyen Arisztotelész kihangsúlyozza, hogy az egyedek léttörténete nem változtat ezen a renden. Igaz,
hogy időrendben a keletkezés az első, és más változásfajták is megelőzhetik a helyváltoztatást; csakhogy előfordul, hogy az egyedeknél a legalapvetőbbek jönnek létre utoljára. 24
Számomra roppant vonzó Waschkies megoldása, hiszen valóban felmerül az arisztotelészi természetfilozófia elemzésekor, hogy mennyiben „dinamikus” szemléletű, vagy
esetleg inkább „statikus” ez a fajta magyarázata a mozgásnak, változásnak; és tagadhatatlan, hogy első ránézésre szinte biztosak is lehetnénk a dinamikusságot sugalló „folyamat” kifejezés létjogosultságában. Ez azonban még vizsgálat tárgyát képezi. Így
nem marad számomra más választás, minthogy az egyszerűség kedvéért innentől
kezdve kurzív módon írt mozgásnak fogom keresztelni azt, amit Arisztotelész általánosságban érthetett a κίνησις kifejezésen.
2. „Arányelméleti és δύναμις-elméleti mozgásmagyarázat”
Munkámban az arisztotelészi mozgásmagyarázat két nézőpontját készülök megkülönböztetni, és ezeket konkrétabban is megnevezem. Amint majd a következőkben részletezem, a geometriai nézőpont voltaképpen az arányelmélet miatt szolgálhat a Fizika
alapjául. A metafizikai, vagy ha úgy tetszik a tulajdonképpeni filozófiai elmélet azonban a lehetőség-megvalósultság (δύναμις-ἐνέργεια illetve ἐντελέχεια) fogalompáron
alapul. Ez az, ami igazán Arisztotelész saját elmélete, ez az ő egész tág értelemben vett
metafizikájának a „szíve”.
Itt ismételten gondot okoz a megfelelő szó eltalálása, nemcsak azért mert a „megvalósultság”, „teljesültség” vagy „ténylegesség” jelentését Arisztotelész eleve zavarba ejtő
módon két különböző szóval szereti megnevezni (ἐνέργεια illetve ἐντελέχεια). Ráadásul mindkét alapkifejezés latinul terjedt el és honosodott meg az európai filozófiai kultúrában: a lehetőség szerinti létmód így egyszerűen „potenciális”, a valóság szerinti
pedig „aktuális”. Biztos, hogy nem fogom tudni, és nem is szándékozom elkerülni ezen
latin eredetű szakkifejezések használatát, de görög filozófiatörténethez méltóan inkább
igyekszem az eredeti szavakat előnyben részesíteni. Így a lehetőség szerinti létmód a
δυνάμει, és a valóság szerinti az ἐνεργείᾳ vagy ἐντελεχείᾳ kifejezésként kerül majd
elő többször. Ami pedig magát a speciális arisztotelészi elméletet illeti, ezek összefoglaló neveként a rövidség és egyszerűség kedvéért a δύναμις-elmélet kifejezést készülök
alkalmazni. Az indok világos, mivel a valóság szerinti létezés nem sokkal mond többet
a tulajdonképpeni létezésnél; tehát ami ténylegesen új „találmánynak” minősül ebben,
az inkább a modalitás kifejezése: a lehetőség vagy képesség értelmű δύναμις. Számomra tehát a δύναμις-elmélet a potenciális-aktuális, avagy a lehetőségmegvalósultság fogalompárokon alapuló metafizikai modell megnevezésére fog szolgálni.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy van a δύναμις szó használatának egy kis „pikantériája”, mivelhogy belőle származik a „dinamika” (erőtan) szavunk, és szintén nem
mellékesen már a görög időkben, az Arisztotelész korabeli matematikusok is használták valami egészen speciális művelet neveként: így hívják a négyzetre emelést illetve a
hatványt is görögül. Ezért aztán gyorsan adódik a kérdés, hogy van-e ezeknek a jelen24
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téseknek közük egymáshoz. Ahogy Wilbur Knorr fogalmaz, ez egy nélkülözhetetlen
fogalma a görög matematikának. Az Elemek X. könyvének tana az összemérhetetlenekről így határozza meg a az összemérés alapját: van ami „hosszban” (μήκει) mérhető
össze, és van ami „hatványban” vagy „négyzetben” (δυνάμει), azaz ez utóbbi esetben
a vonalakra, mint alapokra rajzolt négyzetek mérhetők össze egymással. 25 A matematikatörténészek közül Wilbur Knorr és Szabó Árpád egyet értenek abban, hogy Platón
Theitétosz című dialógusában félreértés „négyzetgyöknek” érteni. Szabó pedig egyenesen amellett áll ki, hogy csak második hatványt, azaz a négyzetre emelés műveletét,
vagy inkább az eredményként létrejövő „négyzetértéket” jelöli matematikai kifejezésként, és nincs köze Arisztotelész metafizikai szakkifejezéséhez. 26 Knorr is megállapítja,
hogy leginkább négyzetre emelést jelent, továbbá ő is összeveti Arisztotelész hasonló
kifejezéseivel. A δύναμις ugyanis erőt is jelenthet Arisztotelész Fizikájában (vö. H/5,
250 a4). Ám azt is hozzáteszi, hogy éppen Arisztotelész jegyzi meg, hogy a geométerek
„hatványa” csak metaforaként van mondva (Metafizika Δ/12, 1019 b33-34), így Knorr
szerint Arisztotelész idejére már szétvált a δύναμις szó matematikai és filozófiai
konnotációja, és nem is okozhatott félreértéseket. 27
3. „Vonal”
Ez az egyik leggyakrabban használt geometriai szakkifejezés a Fizikában, természetesen párjával, a ponttal egyetemben. Egyébként Arisztotelész itt a Fizikában nem definiál elemi geometriai fogalmakat, hanem ismertként használja fel őket. A megfelelő szóhasználat zavara ez esetben ténylegesen az eredeti görög kifejezés „bűne”. Ugyanis
maguk a görög matematikusok nevezték így azt, amit mi sokkal precízebben szakasznak hívunk. Eredetileg a γραμμή jelentése „vonás, vonal”, de beleértik a „szakasz”
fogalmát is, mivel Eukleidész Elemeinek I. 3. definíciója szerint minden „vonal” le van
zárva pontokkal a végén: „a vonal végei a pontok” (γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα) . 28
Maga Eukleidész is ilyen tág értelemben használja. Megfigyelhetjük, hogy a legtöbbször nem „szakaszról” beszél, hanem „egyenes vonalról” (εὐϑεῖα γραμμή) vagy csak
egyszerűen „egyenesről” (εὐϑεῖα), és csak ritkán határozza meg a szakasz vagy fé legyenes jelleget, akkor sem a mi felfogásunkban. A szakasz neki precízen „véges egyenes” összetételként fejezhető ki (εὐϑεῖα πεπερασμένα; pl. I. 2. posztulátum, I. 1. tétel
1-2., I. 10. tétel 1-2.) 29, a félegyenes pedig „DE egyenes, amely véges D felé, E felé pedig
végtelen” körülírással adódik (I. 22. tétel 11-12.: εὐϑεῖα ἡ ΔΕ πεπερασμένη μὲν κατὰ
τὸ Δ ἄπειρος δὲ κατὰ τὸ Ε ). 30 Ez utóbbi mutatja meg, hogy az „egyenesnek” milyen
sokféle jelentésárnyalata lehet. 31 Feltehetően két határozott pontot bármely félegyenesen is kijelölhetünk, ami miatt jogszerűen neveződik „egyenesnek”; csak az egyik végpontja ismeretlen távolságban van. Arisztotelész egyébként pontosan ugyanúgy jelöl
mindenféle szakaszt az ábécé betűivel, mint Eukleidész. Példa Eukleidész Elemekben:
„az AB egyenes” (ἡ AB εὐϑεῖα , 1.10. tétel, 7.) 32; Arisztotelész Fizikájában: „a PR időszakasz” (ὁ ΠΡ χρόνος; Z/2, 232 b10-11), „a GK hossz” (τὸ ΓΚ μέγεϑος , Z/2, 233 a3-4).
25
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4. „Pont-jelen és szakasz-idő”
Arisztotelész az idő megnevezésére sem használ egyértelmű terminus technicusokat. 33 A
χρόνος kellemetlen módon éppúgy jelentheti a „végtelen” időt (Z/3, 234 a22), mint a
lehatárolt időtartamot, vagy a geometria nyelvén szólva az időszakaszt, ahogy ezt az
előbb a „vonal” tisztázásakor láttuk (Z/2, 232 b10-11; Z/3, 233 b33, 234 a5, a9). Dolgozatomban az „időtartam” helyett inkább időszakaszt fogok írni, hogy egyértelmű legyen a
geometriai analógia: az időnek éppúgy vannak lehatárolt szakaszai, mint a geometriai
vonalaknak. A másik geometriai analógia a pont–időpont páros, ezért itt is inkább az
időpont szót fogom használni a vele szinonim „pillanat” helyett.
Az arisztotelészi időkifejezések értelmezését még tovább nehezíti a τὸ νῦν többféle
értelme a Fizika szövegében: ugyanis Arisztotelész ismét ugyanazt a szót alkalmazza
két értelemben. A νῦν egyaránt jelölheti „jelen, most” értelemben a jelen időszakaszt,
és „pillanat” értelemben a jelen időpontot. Arisztotelész a kétféle „jelent” a Δ/13-ban
definiálja. Saját teoretikus jelen-fogalma az időtartam, azaz kiterjedés nélküli „pillanat”, mely a geometriai pont analógiájára képzelhető el. Ahogy a Δ/13, 222 a10-13-ban
fogalmazza a mester: „a νῦν az idő fol ytonossága”, „mivel összetartja a múlt és a jövő időt; és
az idő határa, mert az egyiknek a kezdete és a másiknak a vége”. Azután a 222 a20-21-ben
megállapítja, hogy „egyrészt tehát így beszélünk a νῦν -ökről, ám egy másik (dolog), az az
időszakasz, ami ennek a közelében van”. Tehát a νῦν második értelme a jelen időpont körüli időszakasz, azaz a közfelfogás szerinti jelen időtartam.
A Z könyvben majd megfigyelhetjük, hogy a mozgáselmélet tárgyalása is így válik
kétfelé Arisztotelész gondolatmenetében. Tehát külön fogja tárgyalni a mozgás kapcsolatát a νῦν -nel, mint időponttal (Z/1-3), és külön fogja tárgyalni a mozgáselméletre
gyakorolt hatását annak a tételnek, hogy minden vonal végtelenül osztható, így az időszakasz és a mozgásállapot szakasza is (Z/4-8). A Z könyv elemzésének sajátos körülményei között fogok majd pont-jelenről és szakasz-időről beszélni, azért hogy kifejezzem, hogy mindkét eset vizsgálata a megfelelő geometriai fogalmon, a pont és a szakasz fogalmán múlik; másrészt pedig, hogy Arisztotelész teóriájának megfelelően az
első esetben a „jelenhez” kötődik a pontszerű valami az időben; a második esetben
azonban a tulajdonképpeni, mérhető, tehát tartammal bíró időt jelölik a szakaszok.

II. A geometriai és a metafizikai nézőpont
A probléma, melyet vizsgálni készülök az arisztotelészi természetfilozófia geometriai
gyökere: a folytonosság-definíciók és a folytonosság-teória. A felvetődő kérdés, amire
válaszolni igyekszem, egyrészt hogy vajon pontosan mit vesz át, vagy mit fejleszt tovább Arisztotelész a korabeli görög matematika eredményeiből; másrészt hogy hogyan
kapcsolódik ehhez a geometriai alaphoz saját metafizikai teóriája, a lehetőség és megvalósultság (δύναμις-ἐνέργεια illetve ἐντελέχεια ) megkülönböztetésén alapuló magyarázata a természeti létezők mozgásának és változásának, sőt a még a természeti
létezők mozgását, változását elindító, azaz lehetővé tevő, nem természeti létező, a
Kozmosz első mozgatója is.

33

Ezeket a problémákat vizsgáltam korábban a Fizika Z/3 elemzése kapcsán; vö. Várőri 2013, 43-44. o.

13

Világos, hogy a probléma ketté válik: meg lehet közelíteni a geometria felől, és meg
lehet közelíteni a metafizika felől. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ez a kétféle
megközelítés nem két teljesen különböző dolog Arisztotelész természetfilozófiájában,
hanem éppen együvé tartoznak; azaz ugyanannak az egy feladatnak az aspektusai,
amit Arisztotelész célul tűzött ki a Fizikában. Következőleg a végeredményben, a Fizika érvelésében, nem válhatnak és nem is válnak így külön egymástól. Ezért miután
egymástól elválasztva vizsgáltam őket, utána a Z könyv elemzésében majd az együttműködésüket is be kell mutatnom.
A folytonosság-teória metafizikai nézőpontja mondhatni egyértelmű szókapcsolat, hiszen Arisztotelész a mozgás folytonosságát definiálja a δύναμις-elmélet segítségével;
azonban a geometriai nézőpont hosszasabb kifejtésre szorul egy filozófiatörténeti, és
nem matematikatörténeti munkában.
A geometriai nézőpontot elsősorban Hans-Joachim Waschkies értekezéséből fogom
meríteni (Von Eudoxos zu Aristoteles). 34 Waschkies ugyanis sikeresen kimutatja a Fizika szövegében, hogy az egyébként azonnal szembetűnő geometriai szakkifejezések
mellett, amelyet a kinematikai példákban szereplő pont-vonal analógiák és a szakszerű
geometriai jelölések képviselnek, van benne egy még erősebb matematikai alap: mégpedig az arányelmélet. Waschkies nyilván azért jut ide, mert valójában Arisztotelész
híres matematikus kortársának, a knidoszi Eudoxosznak keresi a nyomait. Eudoxosztól
nem maradt fenn nagy felfedezésének, az általános arányelméletnek eredeti leírása, ez
voltaképpen az eukleidészi Elemek matematikai összefoglaló gyűjteményébe olvadt
bele. A matematikatörténész számára azonban kitűnő lehetőséget kínál Arisztotelész
számos olyan szöveghelye, ahol megőrizte a korabeli matematika eredményeit.
Waschkies tehát Arisztotelész írásaiból kísérli meg visszafejteni Eudoxosz eredeti matematikai gondolatmenetét.
Ezen vizsgálódása egy rendkívül fontos dologra világít rá, amikor azt állítja, hogy
Arisztotelész teóriája magyarázható arányelméleti alapon. Ugyanis a Fizika Z könyve
gyakorlatilag egyáltalán nem tartalmaz utalást Arisztotelész δύναμις-elméletére. Ennélfogva komoly segítséget nyújt a Z elemzéséhez, de egyúttal problémákat is felvet,
például olyankor, amikor a Z és a Θ könyveket kell kapcsolatba hoznunk egymással.
Azonban Waschkies mintha ahhoz ragaszkodna, hogy Arisztotelész a Fizika alapozásakor kifejezetten matematikai kutatással foglalkozott, mielőtt az idő és a mozgás elemzése érdekelte volna. 35 Nyilván nem azt akarja mondani, hogy össze lehetne keverni a
matematikai és a metafizikai kutatásokat; hiszen a Fizika nem más, mint a természeti
létezők mozgásának magyarázata, és nem a pont mozgásának magyarázata. Magyarán
Arisztotelésznek igenis kezdetektől tudnia kell, hogy ha számot akar adni a természeti
létezők mozgásáról, akkor azt matematikai alapon kell tennie. 36 Hiszen már az eleai
Zénón mozgás-apóriáitól kezdve összefonódik a két tudományág: a mozgás elmélete és
a geometriai tér elmélete. Éppen hogy a Fizika legelső soraitól tisztában van ezzel
Arisztotelész, és pontosan ennek feltárásával kezdi természetfilozófiai előadását. Azt
hogy a geometriai pont és vonal ábrázolja, vagyis reprezentálja a természeti entitáso-
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kat, ezt a matematikusnak is tudnia kell, csak őt ez nem kell, hogy érdekelje. 37 Arisztotelész azonban ezzel foglalkozik a Fizika egészében: a geometriai pont és vonal által
megalapozott mélystruktúra kifejtésével az idő és a mozgás magyarázatában.
Ezért izgalmas kérdés, amit Waschkies vizsgál, hogy Arisztotelész mit tesz hozzá
Eudoxosz matematikai érveléséhez; vagyis hogy hol van az a „fordulópont”, ahol már
nem elég számára a mozgás arányelméleti alapú magyarázata, és szükséges ezt meghaladnia. Mert intuitíve nyilvánvaló, hogy a δύναμις-elmélet nem leváltja az arányelméleti mozgásmagyarázatot, hanem rá épül, azaz továbbfejleszti azt.
Waschkies, mint majd a következő fejezetben látni fogjuk, azt sikeresen bemutatja,
hogy hogyan van benne a Z/1 kezdetén Eudoxosz matematikai érvelési sémája. Végül
is egyfajta „fordulópontot” is kimutat, hiszen megállapítja, hogy mit tesz hozzá Arisztotelész a feltételezett eredeti matematikai érvhez: (1) egy teljesen más érintkezésdefiníciót, és (2) egy magasabb fokú általánosítást. Ugyanakkor Waschkies oda nem jut
el, hogy mindezt összekösse a δύναμις-elmélettel, mint mondja, ez nem célkitűzése. 38
Tehát először is fennáll a kérdés, hogy miért kell Arisztotelésznek más érintkezésdefiníció, mint Eudoxosznak. Intuitíve azt felelhetnénk, hogy nyilván a metafizika igényei miatt, amely mind ontológiai, mind episztemológiai szempontból több, mint a
matematika igénye. A természeti entitásoké ontológiailag más halmaz, mint a matematikai entitásoké. Eudoxosznak, mint geométernek megfelelt az érintkezők
„egybevágósági” definíciója, amely szerint két egymásra helyezett síkidom, ha pontosan illeszkednek, akkor egybevágók egymással. Azonban a filozófus ezt nem fogadhatta el, hiszen a „valóságos” létezők, mondjuk kedvenc példája a szobor, nem érinthet
úgy egy másik szobrot, hogy teljes egészében lefedve a tér ugyanazon helyét foglalják
el. Tehát Waschkies a következő fejezetben ismertetésre kerülő nézetével ellentétben
igenis kezdettől, és nem utólag, jelen kell hogy legyen Arisztotelésznél a „valóság”
elkülönítése valami más, tőle különböző létmódtól. 39
Ez nem más, mint ugyanaz a látásmód, ami miatt a Θ/8-ban is úgy fogja majd értelmezni a visszaforduló mozgást, hogy az szükségképpen meg kell hogy álljon, mielőtt
megfordul. Nem lehetséges ugyanis egy pontnak két „valós” dologhoz, ez esetben két
különböző eseményhez tartoznia. Az egyik időpont azért kell, hogy az egyik mozgás
végét jelölje, de az ellenkező irányba tartó mozgás kezdetét egy másik időpontnak kell
jelölnie. Ugyanakkor a Θ könyv hiába tekinti a kinematikát inkább a δύναμις-elmélet
alapján, mégsem tűnik el geometriai alapja, hanem majd mint később meglátjuk, sokkal inkább jelen van benne, semmint azt szokás számításba venni.
Végül a matematikai és a metafizikai nézőpont különbségét kicsit mélyebben meg kell
magyaráznunk. Először is ontológiai aspektusban kérdez másképp egy filozófus, mint
egy matematikus. Mivel a matematikust nem érdekli, hogy mi „történik” például a
háromszög csúcspontjában a mozgó dologgal, és az sem, hogy hogyan lehet két külön37

vö. a Fizika legelején (A/1, 184 a16-b11) bukkan fel a kör példája (ὁ κύκλος), mint ami puszta névként, azaz a közgondolkodás egyszerű szavaként, egészében jelöl meg kör alakú dolgokat; szemben a
matematikai meghatározásával (λόγος), amely a „természetes” érzékeléstől elvontan a lényegi jegyeit
megkülönböztetve határozza meg a konkrét dolgoktól eltérően, „általánosságban” létező geometriai kört.
Továbbá a B/2-ben tisztázza Arisztotelész, hogy a matematikus nem úgy foglalkozik a geometriai sík,
hosszúság vagy a pontok fogalmával, mint amik természeti létezők határai, hanem gondolatban elválasztja őket egyéb tulajdonságaiktól, valamint a mozgásaiktól és változásaiktól (193 b22-25 és b31-35).
38
Waschkies 1977, 17. o.
39
Amint az Előszóban megjegyeztem, valóban már a Fizika legelején szóba jön a δύναμις-elmélet (A/2,
186 a1-3); vö. 2. o.
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böző entitás egyszerre a tér ugyanazon helyén. A metafizikai nézőpont egyrészt mindenképpen kibővíti a tárgyterületet, vagyis a vizsgált entitások halmazát; másrészt
pedig általánosít, azaz nem elég azt állítania, hogy a pont jelöli a vonal lehetséges felosztását, hanem azt is vizsgálnia kell, hogy mit jelent az, hogy a vonalat végtelen számú pont, végtelenszer képes felosztani; és arra is rá kell kérdeznie, hogy lehetséges-e
egyszerre mindenütt felosztani egy entitást.
Episztemológiai aspektusban is eltér a kettő. A matematikust nem érdekli, hogy vizsgálatának tárgyai a tapasztalati valóságtól elvont, gondolati létezők, amiket a geometriai ábrák és a számjegyek leírása csak másodlagosan tesz empirikussá. Arisztotelész
azonban nagyon is jól tudja, és éppen ezzel kezdi természetfilozófiai előadásait, hogy
elmondja, miben különbözik az elvont, teoretikus gondolkodás a köznapi, közvetlen
empirikus vélekedésektől. 40 Az egyszerű megfigyelőhöz közelebb állnak a közvetlenül, érzékszerveinkkel észlelhető dolgok, ám a tudományos vizsgálódásnak mégsem
ezek jelentik a kiindulópontját (ἀρχή), hanem a köznapi megfigyelőtől távolabb álló
absztrahált és általánosított gondolati lényeg képezi azt az alapot, amiből minden teoretikus magyarázatnak ki kell indulnia. Ezért a fizika, mint a természeti entitások mozgásának tana, nem a valóságban közvetlenül tapasztalható mozgó entitásokat áll neki
vizsgálni a maguk teljes komplexitásában, hanem a lehető legegyszerűbben, geometriai
pontok és vonalak segítségével ábrázolja és magyarázza ezeket a jelenségeket. 41 Ehhez
a fizikának el kell tekintenie a természeti létezők számára nem lényeges jegyeitől: a
térbeli, azaz három dimenziós kiterjedésüktől és súlyuktól csakúgy, mint anyaguktól
és egyéb más egyedi különbségüktől. Tehát a természeti létezőket csak mint mozgót és
mozgatót fogja figyelembe venni. 42 Ez a „qua” operátor, ami majd a későbbiekben
részletes vizsgálatom tárgya lesz, teszi lehetővé az elméleti magyarázatot, és ma is ez
az elvonatkoztatás képezi a kinematikai gondolkodást.
Éppen ezért mondhatjuk, hogy Arisztotelész Fizikája matematikai tárggyal is rendelkezik, de ehhez rögvest hozzá kell tennünk, hogy az első sorától az utolsóig metafizikai
aspektusból és metafizikai céllal teszi ezt.

40

vö. Fizika: A/1, 184 a16-26.
vö. Fizika: B/2, 193 b22-35 és 194 a7-12.
42
vö. Fizika: B/7, 198 a21-31; továbbá Metafizika K/3, 1061 b6-7, K/4, 1061 b29-30.
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I. FEJEZET:
A FOLYTONOSSÁG GEOMETRIAI MEGKÖZELÍTÉSE
„Milyen speciális rátermettségük volt a görögöknek a matematikához?
A válasz erre a kérdésre az, hogy az ő matematikai tehetségük csak egyszerűen egy aspektusa
volt a filozófiai tehetségüknek.
Matematikájuk valójában jelentős részét alkotta a filozófiájuknak egészen Platónig.”
Sir Thomas Heath 43

Ebben a fejezetben az arisztotelészi Fizika folytonosság-teóriájának geometriai megközelítését szándékozom bemutatni, a kimondottan ezzel a témával foglalkozó HansJoachim Waschkies „Von Eudoxos zu Aristoteles” című értekezésén keresztül. Amely
vizsgálódáshoz az imént idézett Sir Thomas Heath klasszikus, és Wilbur Knorr modern
matematikatörténeti írásaiból is felhasználom a releváns megállapításokat.
Az I. részben (A nélkülözhetetlen geometriai alap) azt a geometriai alapot igyekszem
feltárni, amely nélkül teljesen elhibáznánk a Fizika értelmezését; a II. részben (A geometriai nézőpont metafizikai hiányosságai) viszont amellett fogok érvelni, hogy ez a
geometriai alap önmagában nem elegendő a sajátos metafizikai szemlélettel bíró arisztotelészi folytonosság-teória megértéséhez.
Az arisztotelészi természetfilozófia a geometriai pont és vonal analógiáját használja fel
a mozgás és az idő elemzésére. A teória alappillére az a pont és vonal definíció, amit az
Arisztotelésztől hozzávetőleg egy nemzedékkel fiatalabb Eukleidész Elemek (Στοχεῖα )
című matematikai összefoglalásából jól ismerünk. Tehát az ógörög matematikai paradigmának megfelelő felfogást alkalmazza Arisztotelész. A vonal folytonossága azt jelenti, hogy folyton (végtelenül) megfelezhető, feldarabolható; és ezeket a felezéseket,
felosztásokat a pontok jelölik. Pont és vonal nem egy nembe tartoznak, mivel a vonalnak hossza van, azaz egy térbeli kiterjedése, a pont azonban kiterjedés, méret nélküli.
Ezért a vonalon elvben akármennyi (végtelen) sok pont elhelyezhető, de pontokból
mégsem állítható össze egy vonal. A görög matematika alapján lehetetlen ugyanis,
hogy a kiterjedés (dimenzió) nélküliből egyszer csak kiterjedés keletkezzen, tehát a
dimenziók nem átjárhatók, nem alakulhatnak át egymásba. Ennek a matematikai teóriának a gyökere az az általános arányelmélet, melyet Arisztotelész kortársa, a knidoszi
Eudoxosz alkotott. Így világosan látjuk, hogy a görög matematika és filozófia természetesen Platón után is tökéletesen együttműködött.
Waschkies értekezése arra fog rámutatni, hogy a pont-vonal geometria Arisztotelész
Fizikájában is jelenlevő teóriája Eudoxosz általános arányelméletének feltétele. Ugyanis
ahhoz, hogy általánosítsa az arányelméletet, meg kell adnia az ún. homogenitáskritériumot, azaz el kell különítenie a dimenziókat egymástól. Tehát bizonyítania kell,
hogy a dimenzió nélküli pontokból sosem lesz egydimenziós vonal. Ez a geometriai
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folytonosság alaptételét eredményezi az ógörög matematikai paradigmában: ezért lesz
végtelenül osztható a vonal, és egyúttal abszolút oszthatatlan a pont.

I. A nélkülözhetetlen geometriai alap
1. Matematika és filozófia
/A/ Internalizmus és externalizmus
Tulajdonképpen egész dolgozatomban a matematika és a filozófia viszonyát vizsgálom
egy speciális esetben: hogyan hatott Arisztotelész természetfilozófiájára a Fizikában a
korabeli matematika. Vizsgálódásom filozófiatörténeti alapú és nem elsősorban matematikatörténeti, csak a téma jellege miatt ki kell térnem a matematika történetére is.
Arról természetesen nem végzek kutatást, hogy Arisztotelész pályafutása mit okozhatott az antik matematika történeti fejlődésében, sem azt nem szükséges vitatnom, hogy
a bizonyítás logikáját, vagy akár a folytonosság igényesebb definícióját melyik tudományág dolgozta ki előbb. Ebben a kérdésben Michael J. White semleges nézőpontjára
szeretnék helyezkedni, aki szerint egyszerűen beszéljünk „párhuzamokról”, vagyis a
két tudományág együttműködéséről. 44
A tudománytörténetben ugyanakkor komoly viták tárgya az elsőség kérdése, mivel a
tét a matematika önállósága lehet. Az az irányzat, amely elveti a filozófia jelentős beavatkozását az ókori görög matematika fejlődésébe: az internalizmus. Ennek egy megkerülhetetlenül fontos képviselője Wilbur R. Knorr, aki a matematika autonóm fejlődése mellett sorakoztat fel érveket. 45 Nyilván nem arról van szó, hogy teljesen kitiltja a
filozófiai szövegekkel való foglalkozást és letagadja a két tudományág mindenféle kapcsolatát, hiszen ez lehetetlen. Knorr saját internalista célját úgy foglalja össze, hogy
ellensúlyozni kíván egy elterjedt nézetet, miszerint a „dialektikusok” kritikájára adott
válasz lett volna az ókori görög matematika „szigorúságának” létrehozása. Ehelyett azt
kívánja bizonyítani, hogy a matematika szigorúbb alapra helyezését saját belső fejlődése motiválhatta. 46
A matematikatörténet másik irányzata az externalizmus, amely elfogadja, hogy a matematika tudománya a kezdetekben legalábbis nagy mértékben hatása alatt állt rajta
kívül álló területeknek: a filozófiának, mint a logikus vita és bizonyítás tanának. Tekintetbe kell vennünk ugyanis, hogy a Kr.e. V-IV. század „tudományossága” nem a mai
szinten állt, egyszerűen nem alakult még ki, csak alakulóban volt. Így ebben az esetben
– ahogy Kutrovátz Gábor tudománytörténész megjegyzi – nem a matematika alárendeléséről van szó, hanem egy másfajta „matematikatudomány” fogalomról, amely lényegesen tágabb a mainál. A mai szigorú értelemben vett „tiszta, formális” matematika
létrejötte előtt a matematikai kutatás empirikus és praktikus volt. Ezt a tudománytörténeti hozzáállást képviselik neves magyar tudománytörténészek: Pólya György, Lakatos Imre és Szabó Árpád. 47 Lakatos Imre és Szabó Árpád közös ideálja a görög mate44
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Knorr 1982, 112-145. o.
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matika fejlődésével kapcsolatban a „dialektika”, a szónak abban az értelmében legalábbis, mint a platóni dialektika – fejti ki egy tudománytörténeti írásában Máté András. Arról van szó, ahogy Platón az Állam című dialógusában (510 c) megbírálja a matematikusokat, hogy elfeledkeznek a hipotéziseik dialektikus karakteréről, azaz a viták
során való keletkezésükről; és ezzel biztos alapnak tekintik őket, holott a matematikai
kutatásnak is számolnia kell a tévedés lehetőségével. 48
Waschkies értekezése véleményem szerint externalista hozzáállású, azaz elfogadja az
eleai filozófia és általában véve a preszókraták hozzájárulását a folytonosság-definíció
alakulásához, illetve a hozzá erősen kötődő felosztás és összeállítás kérdésének tárgyalásához; Arisztotelésznek pedig egészen komoly matematikai érdeklődést tulajdonít.
Ugyanakkor nem kifejezetten Szabó Árpád hipotéziséhez szól hozzá, hiszen ő az eleai
filozófia indirekt bizonyítási eljárását vizsgálta, amikor a görög matematika deduktív
tudománnyá válásának okai után nyomozott.

/B/ Wilbur R. Knorr elmélete 49
/α/ Arisztotelész korának matematikája
Knorr internalista hozzáállása mellett természetesen elfogadja azt a helyzetet, hogy a
görög matematika és filozófia egy közegben fejlődtek. Szerinte is felmerül az a kérdés,
hogy az V. század végétől a IV. század közepéig tartó időszakban, azaz Platón és
Arisztotelész korában, miért ment át egy jelentős logikai szigorodáson mind a görög
dialektika, mind a matematika. Tehát jogos Szabó Árpád és Kurt von Fritz kérdése,
hogy hogyan hatottak egymásra ezek a tudásterületek. 50 Ezen felül számos Platón és
Arisztotelész szöveghelyet hív tanúságul a matematikai tudás rekonstruálásához. 51
Nem fogadja el azonban az eleai filozófia jelentős hatását a görög matematikára. Nézete szerint ugyanis az a zavar, vagy esetleg „válság”, amit az oldal és az átló összemérhetetlensége okozott (anakronisztikus kifejezéssel élve a √2, azaz az irracionalitás felfedezése), jóval későbbre tehető, mint a preszókraták kora. Azonban az eleai Zénón
mozgásparadoxonai nem beszélnek összemérhetetlenségről (anakronisztikusan szólva:
nem lépik át a racionális számok tartományát), például csak ad infinitum felezés jön
szóba a Stadion esetén. A nagyság végtelen felosztása önmagában nem kell, hogy tartalmazza az összemérhetetlenséget, bár elvben rokonságban áll egymással a két probléma. Sőt Knorr szerint azért sem valószínű, hogy az eleaták ismerhették volna az oldal
és átló összemérhetetlenségét, mert ezt kimondott ellenérvként használhatták volna fel
a létezők sokasága ellen.
Ennélfogva az oldal és átló összemérhetetlenségének problémája nem lehet régebbi
Theodórosz és Démokritosz koránál, azaz kb. 430-410 között keletkezhetett. Másrészt
Knorr eltúlzottnak tartja azt az elképzelést, hogy ez a felfedezés azonnal tönkretette
volna a naiv metrikus geometria művelését. Bár emellett számos neves tudománytörténész áll ki: köztük Hasse, Scholz, Tannery, Heath és Freudentahl. Knorr azonban úgy
véli, hogy a matematika folyamatosan fejlődött, és a khioszi Hippokratész, az archai48
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kus ismeretek összefoglalása mellett eredményeket érhetett el még az összemérhetetlenség és az arányosság területén is. 52 Tehát Eudoxosz általános arányelméletét egy
töretlen matematikai kutató munka előzte meg.
Knorr elméletében azonban a kulcsprobléma nem az irracionalitás vagy az arányelmélet, hanem az összemérhetetlenség. Az összemérhetetlenség problémáját sokan tartják a
naiv geometria válságát kiváltó felismerésnek. Knorr azonban még ennél is jelentősebbnek tartja a görög matematikatörténetben betöltött szerepét: hipotézise szerint
ugyanis ez nem egy kis izolált probléma volt, hanem olyan központi probléma, amely
a Kr.e. IV. században (Platón és Arisztotelész idején) a kor legnagyobb matematikusait
foglalkoztatta. Végül ez a kutatási „projekt” került be az Elemek X. könyvébe, melyet
általában nehezen érthetőnek vélnek, de Knorr szerint inkább félreértenek. Továbbá a
számelmélet párhuzamos fejlődése mellett az arányelméletet e probléma „melléktermékének” vagy elágazásának tartja. 53
Ezen az alapon különbözteti meg az Elemek könyveit kettéosztó „topológiai” és „metrikus” (tehát összeméréshez kapcsolódó) megközelítést, melyek nemcsak témájukban, de
történeti rendjükben is különböznek. A régebbi a „topológia” (I., III. és VI. könyvek);
mely valószínű a khioszi Hippokratész összefoglalásában került az Elemek szövegébe.
Az újabb a „metrikus” elmélet (III., IV., X., XII. könyvek), amire Knorr a figyelmét irányítja: mert ez elmélete szerint a Theodórosz, Theaitétosz, Eudoxosz nevével fémjelzett
gyors fejlődésű teóriája a görög matematikának. 54 Végül valószínűleg nem fejezte be a
X. könyv tárgyalását Eudoxosz sem, csak az utódai; de az bizonyos, hogy az Akadémia
matematikusai a IV. század közepén és második felében ezen a témán dolgozhattak. 55
Knorr tehát a következőképpen foglalja össze az összemérhetetlen nagyságok Eukleidész
előtti teóriáját: 56
(1) Az V. század végén a püthagoreusok felfedezése, hogy az oldal és az átló nem mindig fejezhető ki egész számok arányaként, és ezt az eleai eredetű dialektika segítségével bizonyítani is tudták. 57
(2) A khioszi Hippokratész 420 körül még elsősorban nem ezzel foglalkozott. Ám
Démokritosz és feltehetően Theodórosz igen. Démokritosznak Knorr nem tulajdonít
matematikai érdemeket, inkább úgy véli, hogy a fizikai anyag véges oszthatóságát
(atom-elmélet) és az összemérhetetlen vonalak problémáját igyekezett összekötni.
Theodórosz hozzálátott az összemérhetetlenség kezeléséhez, valószínű ő társította az
eredetileg aritmetikai problémát a geometriával, és elkezdte a metrikus geometria átformálását, melynek aritmetikai korlátai voltak. Tanítványa Theaitétosz ezért először a
számelméletet fejlesztette tovább, majd átvette a tarentumi Arkhütasz ötletét az arányok folytonosságáról, ám Arkhütasz nem bizonyította ezt geometriai szerkesztések52
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kel. Theaitétosz három csoportját kezdte el vizsgálni az irracionális vonalaknak és arányosságaiknak, ennek során továbbfejlesztette az ἀνϑυϕαίρεσις aritmetikai módszerét
a geometriára (a legnagyobb közös osztó megtalálásához). Ezáltal Theaitétosz az
arányelméletet is továbbfejlesztette, viszont korán meghalt (369-ben). Utóda a platóni
Akadémián a knidoszi Eudoxosz lett (kb. 367-től), aki így gyakorlatilag az ifjú Arisztotelésszel egy időben kerülhetett Platón környezetébe. Eudoxosz továbbfejlesztette az
arányelméletet olyan irányba, mely az Elemek X. könyvének témáját támasztotta alá:
ez pedig az összemérhető és az összemérhetetlen vonalak és síkidomok matematikája.
/β/ A folytonosság, az arány és az összemérhetőség
Knorr nyomán tehát úgy tűnik, hogy a folytonosság és az arányelmélet fejlesztésének kérdése csak oldalága vagy „mellékterméke” az összemérhetetlenség problémájának. Vizsgálódásának kiindulópontja az Elemek X. könyve, melyet sokakkal, többek között
Heath elgondolásával ellentétben nem aritmetikai, hanem geometriai célzatú elméletnek tart. Szerinte éppen ezért értik nehezen mindazok, akik az egyenletmegoldás egy
ókori kísérletét látják benne; a X. könyv ugyanis csak járulékosan érint algebrai és
aritmetikai eljárásokat, valódi célja az összemérhető és összemérhetetlen szakaszok és területek kezelése, és így tartozhat össze az utána következő geometriai tárgyú könyvekkel. 58
A probléma értelmezéséhez először is át kell tekintenünk a Knorr szerint is nélkülözhetetlen alapfogalmakat: lássuk, mi a különbség illetve a kapcsolat az összemérhetetlenség
és az arányosság között. Az Elemek V. könyve alapján az „arány” (λόγος) voltaképpen
az egész számok osztásának felel meg, ezért csak homogén mennyiségek összevetésére
alkalmazták, ami vagy a számok vagy a kiterjedések esete. Az „arányosság”
(ἀναλογία) vagy „arányban levés” (ἀνάλογον) négy homogén mennyiség viszonya,
melyben mai jelölésekkel az A:B = C:D reláció érvényesül. Ami arányban áll, az egyúttal össze is mérhető, de ez fordítva már nem mindig igaz. A X. könyv 1. definíciója szerint azok összemérhetők (σύμμετρα), melyeknek van közös (egész számú) osztójuk, és
azok összemérhetetlenek (ἀσύμμετρα), melyeknek nincs. Tulajdonképpen ezt a közös
osztót lehet megkeresni az ἀνϑυϕαίρεσις algoritmusával. Az összemérhetőség azonban bonyolultabb fogalom, mint az arányosság: a X. könyv 3. definíciója alapján
ugyanis a vonalak kétféleképpen mérhetők, hosszuk szerint (μήκει) vagy a rájuk ra jzolt négyzet szerint (δυνάμει). Ha két vonal hosszában is és négyzetben is összemérhető, akkor „határozottak” vagy „megnevezhetők”, azaz mai nyelven „racionálisak”, tehát
arányban is állnak (ῥηταί). Ha csak négyzetben mérhetők össze, akkor viszont „aránytalanok” (ἄλογοι); az abszolút összemérhetetlenek (ἀσύμμετρα) pedig sem hosszban,
sem négyzetben nem mérik egymást. Az aránytalan összemérhetők voltaképpen a mai
elnevezés szerint az „irracionálisak” egy részét vonja egy csoportba és kezeli a geometriai eljárásokban az Eudoxosz által általánossá tett arányelmélet segítségével. Például
az 1 és 2 egységnyi vonalak az 1. típusú összemérhetők közé tartoznak, azaz mai nyelven „racionálisak", mivel hosszban is és négyzetben is arányíthatók. Az 1 és √2 méretű
vonalak nem arányíthatók, mert hosszban nem mérhetők össze egész számmal, azonban összemérhetők négyzetben, ezért a négyzeteik arányba állíthatók más mennyiségek négyzeteivel. A √2 tehát olyan „irracionális", mellyel bizonyos esetekben el tud bánni az eukleidészi matematika. Viszont az 1 és az 1+√2 méretű vonalak sem hosszban,
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sem négyzetben nem mérhetők, ezek azok az „irracionálisak", melyeket nem tud kezelni
az eukleidészi arányelmélet. 59
Ugyanakkor az arányosság és az összemérhetőség kapcsolatban áll a folytonossággal is,
bár nyilvánvaló, hogy nem a folytonosság definiálása a görög geométerek célja. Az
imént említett X. könyv 3. definíciója ugyanis kimondja azt is, hogy egy adott szakaszszal végtelen sok összemérhető és összemérhetetlen szakasz létezik (1,HOR.3.1-3).
Természetesen Knorr is érinti időnként a folytonosság kérdését; rögvest az alapdefiníciói között úgy definiálja az eukleidészi Elemek „nagyság” (μέγεϑος) fogalmát, hogy
„folytonos véges mennyiség, mely 1,2 vagy 3 dimenzióban kiterjedt”. 60 Ennek teljesen megfelel az arisztotelészi Fizika szakasz (γραμμή) fogalma is: mely két fix határpont között
végtelenül, azaz folytonosan osztható és egy dimenziójú. Továbbá Knorr megjegyzi,
hogy a görög geométereknek világos intuíciójuk lehetett a nagyság folytonosságáról,
melyre példa lehet Platón Menón című dialógusának egy részlete. 61 Ott Szókratész azt
a kérdést teszi fel, hogy egy terület lehet-e nagyobb is meg kisebb is, és a válasz igenlő
(82 c3-4). A probléma jelen van Arkhütasz esetén is, akit Knorr úgy emleget, mint
Theaitétosz ötletadóját az arányok folytonossága kapcsán. Továbbá Arisztotelész a Fizikában megemlíti Antiphónt, akiről tudjuk, hogy a kör négyszögesítését képzelte
megoldhatónak folytonos felezésekkel, de Arisztotelész kritikája szerint rosszul alkalmazta a geometria „alapelveit” (A/2, 185 a14-17). 62
Amint már említettem Knorr szerint az eleai Zénón paradoxonaiban csak a folytonosság korlátozottabb értelme van jelen: az ad infinitum felezés, ami még nem veti fel az
összemérhetetlenség (vagyis az „irracionálisak”) kérdését. Azonban Arisztotelész Fizikájában ennél többről van szó; mivel nem csak a felezés határtalanságát fogalmazza
meg, hanem általában véve a felosztás határtalanságát: „a folytonos (συνεχές) végtelenül osztható” (A/2, 185 b10-11). Az a kérdés, hogy az eukleidészi Elemekben jelen
van-e hasonló korlátozás nélküli felosztás. Knorr lényegében választ ad erre, amikor
folytonossági lemmának nevezi a X. könyv 1. tételét. 63 Ez voltaképpen az „Arkhimédész
–axióma” néven ismert „kimerítési” eljárás egy változata: „Ha adva van két nem egyenlő
mennyiség, és a nagyobból levonunk a felénél többet, és a maradékból a felénél többet, és így
tovább, akkor egy olyan mennyiség fog megmaradni, mely kisebb az adott mennyiségek kisebbikénél.” 64 A tétel szövegezéséről azt mondja Knorr, hogy meglepő a „felénél több” érték
megadása, bár a görögök kedvelték a felezés problémáját. Ez a tétel azonban lehetne
másképp is; bármilyen törtrésszel működhet, akár az „egyharmadánál több” esetén
vagy akár a „nagyobb, mint 10.000-ed része” esetén is. 65 Tehát lényegében arról beszél,
hogy ha csökkenő arányban osztunk fel egy szakaszt, akkor nem érünk a felosztás végére. Ez pedig nyilvánvalóan a végtelen felosztás folytonossága, azaz a szakasz kimeríthetetlensége. Szabó Árpád is ezért javasolja inkább a „kimeríthetetlenségi” eljárás nevet. 66
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Knorr felhívja rá a figyelmet, hogy ezt az eljárást Arisztotelész is ismeri, sőt jóval általánosabb megfogalmazását adja meg a Fizikában. 67 A Γ/6, 206 b7-9 szöveghelyen arról
beszél, hogy az ugyanazon arányban való eltávolítás avagy kivonás korlátlanul végezhető egy véges nagyság esetén, ehhez tehát nem ad meg semmilyen határozott értéket.
Ezek szerint Arisztotelész ismerte a kimerítés tételét, mégpedig általános alakjában.
Ráadásul ez a legnyilvánvalóbban ahhoz a matematikushoz köthető felfedezés, aki
egyértelműen Arisztotelész kortársa, sőt „munkatársa” volt Athénben: a knidoszi
Eudoxoszhoz. Knorr nem mondja ki, de nyilvánvaló, hogy Arisztotelész a legvalószínűbben Eudoxosz által tudhatott a korabeli matematika folytonossággal kapcsolatos
elgondolásairól. Knorr pedig azzal indokolja a „felénél több” érték megadását a X. 1.
tételében, mert ez felel meg így az ἀνϑυϕαίρεσις eljárásának. Ez azt bizonyíthatja,
hogy Eudoxosz egy fejlődési folyamatot zárt le a görög matematikában; Theodóroszt és
Theaitétoszt követve, az összemérhetetlen szakaszok és területek problémáján dolgozva
jutott el arányelmélet általánosításához és a folytonosság kinyilvánításához. 68
Összességében Knorr álláspontja az, hogy a filozófia és a matematika kölcsönhatása
ritkán jelenik meg olyan világosan, mint az ókori görögök esetén a végtelen kérdésében. Azonban a matematikát autonóm fejlődés jellemezhette, míg az olyan filozófusok,
mint például Arisztotelész gyakran nyerhettek alátámasztást és tisztázást bizonyos
teóriáikhoz a korabeli matematika segítségével. 69

2. Mi a „geometriai folytonosság”?
/A/ Arisztotelész és a folytonosság fogalma
A geometriai folytonosság fogalmát a következőkben nem abból a célból vizsgálom,
hogy kit illet az elsőség; nem foglalkozom vele, hogy a probléma a matematikusokat
vagy a filozófusokat érdekelte-e korábban, csak az arisztotelészi Fizika tartalma szempontjából igyekszem meghatározni a fogalmat. A „folytonos” a köznyelvben olyasmit
jelent, hogy valami folyamatos, megszakítás nélküli, és első hallásra leginkább valami
cselekvéssel, történéssel vagy létezéssel kapcsolható össze: olyasmi, ami egyfolytában
zajlik. Az eredeti görög melléknév (συνεχές) jelentése „folyamatos, összefüggő, állandó, szüntelen, sűrű, tömör”, míg igei alakja (συνέχω), „összeér, összetart, együtt tart”
értelemben is használatos.
Számomra Arisztotelész folytonosság-teóriája többszintű: úgy vélem, hogy van egy tisztán geometriai alapja, amelyre Arisztotelész ráépített egy fizikai (kinematikai) folytonosságot, és végül a Fizika céljainak megfelelően egy általános metafizikai folytonosságot fog rajta érteni. A tisztán geometriai fogalom a kiterjedések folytonosságáról szól:
a pont a vonal folytonosságát zárja le, a vonal a síkét, a sík pedig a testét. Amikor
Arisztotelész ezt a Fizikában a mozgás elemzésére alkalmazza, vagyis először is analógiába állítja a vonal folytonosságát a mozgás útját és idejét ábrázoló vonal folytonosságával, akkor építi rá a geometriai folytonosság-definícióra a fizikait, pontosabban a
kinematikait. Azonban egyáltalán nem áll meg ezen a szinten, hiszen a Fizikában a
kezdetektől a természeti létezők mozgásának vizsgálata a célja, tehát a „fizikai” folytonosság nála máris metafizikainak érthető: minden természetes entitás folytonossága, és
67
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ezen túlmenően a létező legnagyobb metafizikai általánosítás kerekedik ki belőle: a
Kozmosz valamiféle folytonossága.
Sir Thomas Heath úgy fogalmaz, hogy Arisztotelész megvilágító erejű megjegyzéseket
(illuminating remarks) tett a folytonosságról és a végtelenről. Megállapította, hogy a
folytonos nem állhat oszthatatlan részekből; és a folytonosban két egymás után álló
rész határa egy és ugyanaz. 70 Sir David Ross a Fizikához írt bevezetőjében
Waschkieshoz hasonlóan az E/3-ra és a Z/1-2-re utal, mint az arisztotelészi folytonosságteória alapjára. Heathnél sokkal hangsúlyosabban állítja, hogy Arisztotelész az első
ókori szerző, aki ír a folytonosságról, és szemben mesterével, Platónnal, általános folytonosság-axiómát alkalmaz, amely szerint határozottan kiáll amellett, hogy sem a vonal nem osztható fel csak pontokra, sem az idő csak pillanatokra, sem a folytonos mozgás csak infinitezimális mozzanatokra (jerks). Ezzel Ross értékelése szerint Arisztotelész megfelelt saját kora gondolkodásának, és bár nem szokás róla ilyet kijelenteni,
mégis nyilvánvaló, hogy ez matematikai észjárásról tanúskodik. Az arisztotelészi folytonosság-definíció lényegét úgy foglalja össze: „minden kontinuum végtelenül osztható kell,
hogy legyen”. 71
Hans-Joachim Waschkies szigorúan kettéosztja Arisztotelész Fizikájában a geometriai
folytonosságot: (Kontinuum 2) K2 folytonos az, aminek egybefüggő részei vannak, azaz
a részei határai egyek; (Kontinuum 1) K1 folytonos az, ami mindig további folytonosakra osztható. Lényegében Heath is ezt a kettőt nevezte meg, mint Arisztotelész „megvilágító erejű megjegyzését” a folytonosságról. Waschkies kutatásában azonban rendkívül fontos e kettő szétválasztása, mivel a Z/1 érvelésére koncentrál, és úgy látja, hogy
Arisztotelész ott ezzel a két tétellel fogalmazta meg a folytonosak „finomstruktúráját”.
Abból indult ki, hogy a folytonosak olyan egészek, melyekben a szomszédos részek
végei mindig egybeesnek (K2); ebből dedukálta, hogy a folytonosak mindig (folytonosan) tovább oszthatók (K1). 72
Michael J. White ugyanígy különválasztja a geometriai folytonosság két variánsát, de nem
részletezi ezek egymással való összefüggését, hanem egyszerűen összeveti őket a mai
(halmazelméleti) felfogással. A modern matematika nem különbözteti meg a geometriai folytonosságot az aritmetikaitól – szemben az ógörög matematikai paradigmával -,
hanem az ún. Dedekind-folytonosságot fogalmazza meg. Ez a Richard Dedekind nevével
fémjelzett definíció úgy hangzik White tolmácsolásában, hogy a Dedekind-folytonos a
sorozata intuitíve diszkrét elemek „aktuálisan” végtelen kollekciójának, ahol bármely
kettő között mindig van harmadik. A modern szemléletet így White szerint a „kollektív sűrűség” jellemzi, míg az ókori felfogást az arisztotelészi „disztributív sűrűség”.
Arisztotelész alapján ugyanis két pont között mindig van vonal, amit teoretikusan
mindig tovább lehet osztani úgy, hogy két pont között mindig lehet harmadik. Az
arisztotelészi geometriai folytonosság jellegzetessége, amint White is felfigyel rá, hogy a
pont tulajdonképpen a vonal alapján, azaz a vonaltól függően kerül meghatározásra,
mivel a pont (1) határa a vonal részeinek, vagy (2) a felosztás helye a vonalon, vagy (3)
két vonalrész egyesülését jelzi. 73 A továbbiakban majd, e fejezet végén magam is kitérek Arisztotelész és Dedekind érvének összevetésére.
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Arisztotelész folytonosság-definícióit röviden már összefoglaltam korábbi kutató munkámban. 74 Alapvetően ott is kétféle definiálást mutattam ki: (1) „a folytonos (συνεχές)
végtelenül osztható” (A/2, 185 b10-11), ez később még többször felbukkan. 75 Ezt jelöli
Waschkies K1 definíciónak. (2) A másik (E/3, 227 a11-12): „akkor folytonos valami, ha egy
és ugyanaz a határa lesz mindkettőnek, amik érintkeznek.” Ez pedig a K2 definíció
Waschkies elemzésében.
Magam is észrevettem, hogy az E/3-ban Arisztotelész részletesebben vizsgálja a folytonosság-fogalmat, és gyakorlatilag itt készíti elő a Z könyvben való felhasználását. A
mester az érintkezés különféle típusait vizsgálva megállapítja, hogy a legszorosabb
érintkezés, a teljes egybenövés, csak a folytonos (azaz összefüggő) dolgokra jellemző.
A Z/1-2 lényegében ezeket a téziseket fejtegeti tovább az idő és a mozgás folytonossága
miatt. Itt Arisztotelész mindkét korábbi folytonosság-definícióját felhasználja: (1) Az
A/2-től jelen levő tézist pedig átfogalmazza: pl. úgy, hogy „folytonosnak nevezem azt, ami
mindig oszthatókra osztható” (Z/2, 232 b24-25). Ezt jelöli Waschkies K1*-nak. (2) Az E/3
definícióját szintén másképp fogalmazza meg: „azok a dolgok folytonosak, melyeknek egyek
a végei (szélei)” (Z/1, 231 a22), ez lesz Waschkiesnál a K2*. A továbbiakban azt láthatjuk,
hogy a Z/3, 234 a9-ben ehhez még egy különleges megfogalmazást is hozzátesz: eszerint „minden folytonos olyan, hogy a határai között van valami egynevű (συνώνυμον)”.
Ross úgy összegzi Arisztotelész folytonosság-definícióit, hogy a Fizikában gyakran határozza meg a folytonost végtelenül oszthatónak. Azonban csak „Az égboltról” című
írásában derül ki, hogy ezt javasolja alapdefiníciónak: „az a dolog folytonos, amely olyan
részekre osztható fel, amelyek maguk mindig tovább oszthatók” (268 a6). 76 Tehát Ross szerint
úgy tűnik, hogy a K1 minősül a folytonosság fő meghatározásának. Továbbá hozzáfűzi ehhez, hogy Arisztotelész ugyanakkor többször alkalmaz másfajta definíciót: (1)
„azok folytonosak, melyeknek a végei egyek” (Fizika E/4, 228 a29; továbbá összevethető a
következő szöveghelyekkel: E/3, 227 a 11; Metafizika K/12, 1069 a6; Kategóriák 6, 5 a1);
(2) „folytonos, melynek önmaga alapján (καϑ᾿αὑτό) egy a mozgása” (Metafizika Δ/6, 1016
a5); (3) a folytonos tekinthető egy olyan egységnek, „amely több benne fennálló részből
van, melyek inkább lehetőség szerintiek (δυνάμει), de ha nem, akkor ténylegesség szerintiek
(ἐνεργείᾳ )” (Metafizika Δ/26, 1023 b32). 77
Világos, hogy Ross több variációt talál a folytonosság-definíciókra, mint Waschkies, akinek csak kettő érdekes ezekből. Egyébként a Waschkies által K2-nek nevezett definíció
az (1)-es változat ebben a felsorolásban, a (2)-es változat egy speciális alkalmazás a
mozgásra, a (3)-as pedig nyilvánvalóan egy metafizikai nézőpontú kifejtés.
Végül is megemlíthetjük, hogy maga Arisztotelész mire alkalmazza a K1 definíciót a
Fizika Γ/1-ben: szerinte mivel a mozgás folytonos, a folytonos pedig végtelenül osztható, ezért kell a természetfilozófiában vizsgálni a végtelen fogalmát. Arisztotelész fogalmazásából kiderül, hogy ez a folytonosság-definíció itt miért elsődleges neki: mert a
végtelen elsődlegesen (πρῶτον ) abban jelenik meg, ami folytonos, azaz végtelenül
osztható (Γ/1, 200 b16-19); és nyilván ezt tartja a mozgás és a hozzá kapcsolódó jelenségek (nagyság mint út, és mint idő) alaptulajdonságának.
74

Várőri 2013, 53-4. o.
Például: (Γ/1, 200 b19) „ami folytonos létező, az végtelenül osztható”; (Γ/7, 207 b16 -17) „a folytonos
végtelenül osztódik”.
76
Arisztotelész 2009, 8. o. (fordította: Lautner Péter)
77
Ross 1998, 534. o. (kommentár a Γ/1, 200 b18 -20-hoz; az (1), (2), (3) idézetek Ross alapján lettek
megadva).
75

25

/B/ A folytonosság és az arányelmélet kapcsolata
A folytonosság első ránézésre nem áll kapcsolatban az arányelmélettel, de még az eukleidészi geometriával sem nyilvánvaló a kapcsolata, hiszen hiába is keresnénk Eukleidész Elemek című munkájában az Arisztotelésznél fellelhető folytonosság-definíciók kimondását. Pedig Waschkies kutatásai éppen arra irányulnak, hogy megmutassa, az
arisztotelészi folytonosság-definíciók (mármint a K1 és K2), eredetileg geometriai definíciók, és kimondottan az eudoxoszi általános arányelmélethez kötődnek. Vagyis azt
kell megtudnunk, hogy mit érthetett „geometriai” folytonosságon az ókori geométer.
Először is az Elemek alapdefiníciói közösek az arisztotelészi Fizika utalásaiban felfedezhető alapvető geometriai definíciókkal: az Elemek I. 1. definíció alapján a pont
oszthatatlan, hiszen nincs része; az I. 3. definíció alapján a pont a vége, avagy határa a
vonalnak; mivel az I. 13. definíció szerint a határ az a vége a dolgoknak. Továbbá a
dimenziók kiosztása is egyértelmű: az I. 2. definíció alapján a vonal egydimenziós,
minthogy szélességgel nem bíró nagyság, vagy hosszúság (μῆκος ἀπλατές) . 78 Az I. 5.
definíció szerint a sík, vagy felület kétdimenziós, lévén hogy hosszúsága (μῆκος) és
szélessége (πλάτος) van. Majd pedig a XI. 1. definíció alapján látjuk, hogy a test háromdimenziós, mert neki hosszúsága (μῆκος), szélessége (πλάτος) és mélysége
(βάϑος), avagy magassága is van.
Másrészt felbukkan a folytonos kifejezés rögvest az Elemek elején a posztulátumok
között. Ugyanis az első posztulátum (αἴτημα) azt követeli meg, hogy minden pont
minden ponttal összeköthető legyen egyenes vonalak segítségével. A második pedig
azt teszi hozzá, amit maga Arisztotelész a matematikusok számára a végtelen legfontosabb megnyilvánulásának tartott a Fizikában; a potenciális végtelent, amin Eukleidész is
itt most azt a lehetőséget érti, hogy a véges vonalak (azaz szakaszok) bármekkora méretben, vagyis folytatólagosan, az eredeti szakaszhoz csatlakoztatva (κατὰ τὸ
συνεχές) meghosszabbíthatók legyenek. 79 Ezt még egyszer megerősíti az ötödik posztulátum, ahol a meghosszabbított egyenesek találkozásáról van szó a „végtelenben”.
Ezek a posztulátumok tulajdonképpen a síkidomok létrehozását szabályozzák, azaz a
megszerkeszthetőségről állapodnak meg. A geometriai szerkeszthetőség, mint a geometriai ábra egzisztenciája követeli meg, hogy bármely két pontot össze lehessen kötni, és bármely vonal elvileg végtelenül meghosszabbítható legyen. 80
Heath interpretációja annyit tesz ehhez hozzá, hogy egyrészt már az első posztulátumban is van modalitás; mert amikor a görög nyelvben úgy fogalmaznak, hogy „minden”
pontból, akkor valójában azt a tetszőlegességet fejezik ki vele, hogy bármely pontból
bármely pontba húzható egyenes vonal. Ezzel még együtt jár az is, hogy csak egy vonal köthet össze két adott pontot, vagyis két vonal csak akkor kötheti össze ugyanazt a
két pontot, ha a vonalak egybevágók és ezáltal a pontjaik közösek, azaz egybeesnek.
Másrészt a második posztulátum esetén is egy egyediség kifejezése történik: az adott
véges szakasz csak egyféleképpen hosszabbítható meg mindkét irányban. Ebben a
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posztulátumban, az én olvasatomban, egy kicsit benne van a felosztás lehetősége is,
mivel Heath szerint az a velejárója, hogy két egyenesnek nem lehet egy közös szakasza.
Továbbá az egyenes vonal az szigorúan egyenes, és nem törhet meg semmilyen irányban sem. Eukleidész ezt csak később mondja így ki, a XI. 1. tételében. 81
Waschkies igazolja, hogy az ókori görög matematika nem mélyült el olyan szinten
ezekben a kérdésekben, mint a modern. Voltaképpen a felosztás-probléma eredménye
nem jelenik meg explicite még Eukleidész összefoglalójában sem, csak implicite, azaz
az Elemek példáiban hallgatólagosan elfogadott az a premissza, hogy a vonalak különbsége mindig vonalat jelent, illetve hogy a vonalak korlátlanul feloszthatók. Abban
azonban biztosak lehetünk, hogy Arisztotelész idejétől, nagy valószínűséggel Eudoxosz
tevékenysége nyomán, már elfogadottak voltak ezek a tételek.
Azon nem kell csodálkoznunk, hogy a folytonosság-definíció végül is csak implicite van
benne az eukleidészi geometriában. Amint Waschkies is megállapítja, Eukleidésznél
számos esetben kimondatlanul maradnak bizonyos premisszák, ezeket a hiányosságokat és egyéb hibákat nyilván a későbbi korokban igyekeztek helyreigazítani. Példának
hozza fel Waschkies Prokloszt, aki ismert kitűnő Eukleidész-kommentárjáról. Éppen
nála találkozhatunk egy olyan szöveghellyel, ahol a geometriai folytonosság axiómájának
hiányáról beszél. 82 Itt Proklosz megállapítja, hogy számos kommentátor azt képzeli,
hogy a geométerek axiómái közé tartozik a nagyságok végtelen feloszthatósága; hiszen
ha a kiterjedt nagyságok nem állhatnak részek nélküliből, akkor nyilván korlátlanul
feloszthatók kell, hogy legyenek (Proklosz: In primum Euclidis elementorum 278.9-12.)
Ez az elvárás ugyanis jogos az Eukleidészt értelmezők részéről, sőt teljességgel bizonyítható az Elemek alapján, hogy maga Eukleidész is implicite alkalmazta ezt a tételt,
hogy „minden folytonos felosztható, miként a véges vonal is folytonosan felosztható”. 83
Persze Prokloszról tudjuk, hogy kitűnően ismerte Arisztotelész Fizikáját is, hiszen éppen ő írt hozzá az eukleidészi Elemek stílusában egy összefoglalást, amint azt az Előszóban megjegyeztem: A fizika elemei címen (Στοιχείωσις ϕυσική). 84 Remek matematikai érzékkel éppen a folytonos fogalmával indítja a gondolatmenetet (I. 1. definíció):
„folytonosak azok, amelyeknek határai egyek”. Így Waschkies „szemével” nézve Proklosz
alapdefiníciónak (vagyis ἀρχή -nak) a K2 definíciót tette meg, éppúgy mint ahogy
Arisztotelész is ebből indul ki a Z/1-ben. Majd a továbbiakban természetesen Proklosz
Elemeiben is előkerül a K1, csak nem definícióként, hanem rögvest az első tételekben
kimondva: pl. (I. 5. tétel) „Minden folytonos dolog mindig tovább oszthatókra osztható.” 85
A jelen értekezés tárgya persze nem Arisztotelész Fizikájának, vagy Eukleidész művének utóélete. Így visszatérve a Kr. e. IV. század világába, érzékelhető, hogy nem egyszerű bizonyítékot találni bizonyos dolgok összefüggéseire. Waschkies kutatásának az
a célja, hogy szöveges bizonyítékot találjon az összeállítás-probléma (részekből egész)
jelenlétére az Arisztotelész-korabeli görög matematikában; ez pedig éppen az a probléma, ami érinti a geometriai folytonosság és az arányelmélet összefüggését is. Waschkies
hipotézise szerint ezért tűnik fel a Fizika Z/1-ben egy matematikai eredetű érvelés,
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mely nagy valószínűséggel Eudoxosz tevékenységéből származik; mégpedig az arányelmélet általánosítására tett erőfeszítéséhez kapcsolódóan.
Heath a következőképpen összegzi az eudoxoszi arányelmélet lényegét. 86 Az általános
arányelmélet jelentősége, hogy ezáltal továbbfejlődhetett a görög matematika, amely
megtorpant az összemérhetetlenség problémája miatt, vagy másképpen az irracionálisak
felfedezése miatt. Mivel akkoriban a püthagoreus számelméleti arányelmélet volt alkalmazásban, ez a probléma ellehetetlenítette az arányelméleten alapuló geometriai
bizonyításokat is. Amint korábban már láttuk Wilbur Knorr újabb matematikatörténeti
hipotézise nem lát megtorpanást az ókori görög matematikában, hanem az összemérhetetlenség kezelésének folyamatos fejlődését mutatja ki az V. század végétől a IV. század
második feléig, mely fejlődés csúcsa természetesen Eudoxosz általánosítása. 87
A knidoszi Eudoxosz megoldását Eukleidész Elemek című összefoglalásában találjuk,
az V. könyvben. Ezt az információt legalábbis egy az V. könyvhöz íródott szkholion
révén tudjuk, amely szerint ez a könyv tartalmazza azt az általános arányelméletet,
ami egyaránt alkalmazható az összes matematikai tudományban: a geometriában, az
aritmetikában és a zene területén. A szkholion ismeretlen szerzője állítja, hogy ez
Eudoxosz alkotása, és ebben Heath szerint nincs okunk kételkedni. Sőt abban sem kell
kételkednünk, hogy ez a saját korában újnak számító teória Arisztotelész számára is
ismerős volt.
Az arányelmélet általánosítása világosan összefügg a szintén Eudoxosz nevéhez köthető ún. kimerítési eljárással. Ezt az Elemek V. 4. definíciója alapján jelenthetjük ki: miszerint mennyiségek egymáshoz viszonyított arányáról akkor beszélhetünk, ha az
egyik többszöröse meghaladja a másikat. Tehát általánosságban olyan mennyiségeket
lehet arányba állítani, melyek képesek egymást meghaladni, amikor megfelelően sokszorozzuk őket.
A kimerítési eljárás tétele azonban végképp nem maradt fenn Eudoxosztól, de köztudott, hogy ezt későbbi időkben, a Kr. e. III. században, a szürakuszai Arkhimédész fogalmazta újra, ezért lett elterjedt neve Arkhimédész-axióma. Pontosabban Heath
lemmáról (λῆμμα – tétel, premissza) beszél, és nem axiómáról; azaz olyan segédtételről, amelyet nem bizonyítanak az adott érvelésben. 88 Arkhimédész konkrétan „A
gömbről és a hengerről” címen írt könyve elején fogalmazott meg a gömb , a henger és
a kúp speciális számításaihoz szükséges definíciókat és axiómákat. 89 Ezek között az
általa elfogadott tételek között találjuk a kimerítési eljárást az általános arányelméletnek megfelelően megfogalmazó 5. tételt, miszerint: 90 „(továbbá az is elfogadott, hogy) a
nem egyenlő vonalakból, vagy a nem egyenlő síkokból, vagy a nem egyenlő testekből a kisebb a
nagyobbat annyival haladja meg, amennyivel önmagához [folyamatosan] hozzáadva képes meghaladni bármely az arányban állókhoz tartozó mennyiséget.” 91
Magát ezt a lemmát ismételten nem találjuk Eukleidész Elemek című munkájában pontosan ebben az alakban, hanem inkább olyan formában szokta felhasználni, mint a X. 1.
tételében található: „Ha adva van két nem egyenlő mennyiség, és a nagyobból levonunk a
felénél többet, és a maradékból a felénél többet, és így tovább, akkor egy olyan mennyiség fog
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megmaradni, mely kisebb az adott mennyiségek kisebbikénél.” 92 Természetesen a különböző
szövegezések nem jelentenek különbséget a matematikai tartalomra nézve.
White is megállapítja, hogy Arisztotelész Fizikájában felhasználja ezt az Arkhimédész
nevéhez kötött, de valójában Eudoxosztól származó axiómát; amely gyakorlatilag feltételezi a létét egy olyan kisebb nagyságnak, amely „méri” az egészet. Azaz a kisebb
nagyság „kimeríti” a nagyobbat, ha ismételten kivonjuk belőle; másképpen a kisebb
nagyságot folyton önmagához adva, véges számú eset után eléri, vagy meghaladja a
nagyobb méretet. Különösen világos ez a Fizika Γ/6-ban: miszerint minden véges
nagyság kimerítődhet bármely határozott nagyság által (206 b11-12). White elemzése
azt mutatja ki, hogy Arisztotelész ezt a matematikai tételt többek között annak bizonyítására használja a Fizikában, hogy az egyenletes sebességgel folytonosan mozgó test
csak véges távot tehet meg véges idő alatt. 93
Knorr a Fizika Γ/6 említett szakaszánál azt is észrevételezi, hogy Arisztotelész megfogalmazza a kimeríthetőség és a kimeríthetetlenség reciprocitását: előbb ugyanis azt fejti ki,
hogy az ugyanazon arányban való eltávolítás avagy kivonás korlátlanul végezhető egy
véges nagyság esetén, mivel ez folytonosan csökkenő mennyiséget távolít el, így a felosztás sosem fog véget érni. Ehhez pedig nem ad meg semmilyen határozott arányértéket, így ellentétben az eukleidészi Elemek X. 1. tételével nála általános alakban találjuk ezt a lemmát (206 b7-9). Tehát előbb megállapítja a csökkenő arányú kivonás határtalan lehetőségét (kimeríthetetlenség: 206 b7-9); majd utána megfordítva: megállapítja az
azonos arányú kivonás korlátozott lehetőségét (kimeríthetőség: 206 b9-12). 94
Heath azután is vizsgálódik, hogy vajon honnan eredt Eudoxosz arányelméleti megoldása. Gyanítható ugyanis, hogy köze van a problémának Proklosz egy megjegyzéséhez, amely szerint Eudoxosz nevezetes arról, hogy bővítette azokat a tételeket, melyek
Platóntól eredtek a „metszetekről” (τὰ περὶ τὴν τομήν). 95 A matematikatörténészek
körében találgatásra adott okot ez az állítás. Bretschneider szerint valószínűleg Platón
érdeklődhetett a vonal metszéseinek metrikus viszonyairól, mely eredetileg a
püthagoreus matematika tárgyába tartozott, és Eudoxosz tán ezt a vizsgálatot folytatta.
Azonban erre nincsenek megfelelő szöveges bizonyítékaink. Tannery nézete szerint
inkább testek síkok által létrejött metszeteiről lehetett szó, mivel a kúpszeletek kérdése
éppen ekkor foglalkoztatta a matematikusokat. Heath szerint végeredményben, forrásszövegek híján, csak annyit gondolhatunk Eudoxoszról, hogy a felosztási arányokkal
dolgozva láthatta a szükségességét egy olyan arányelméletnek, amely nem csak „öszszemérhető" (racionális számmal kifejezhető), hanem „összemérhetetlen" mennyiségekre
is alkalmazható.
Amint már láttuk korábban Knorr éppen ezt a problémát fejti meg elméletében. Nézete
szerint Eudoxosz továbbvitte az összemérhetetlenség problémájának tárgyalását
Theodórosztól Theaitétoszon át, és az ő eredményeikre támaszkodva alkotta meg az
Elemek X. könyvének jó néhány definícióját és tételét. Itt a tárgy az összemérhető és
összemérhetetlen szakaszok és négyzeteik arányainak vizsgálata, tehát az arányelmélet
általánosítása és vele a folytonossági lemma járulékos köztes eredményei voltak a kutató munkának. 96
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Végeredményben tehát világossá vált, hogy a „geometriai” folytonosság, mint olyan, az
Arisztotelész korabeli görög geométerek számára, éppen Arisztotelész Fizikájának tanúsága alapján, egy az axiómarendszerbe beleértett, és valószínűleg megfogalmazott
tétel lehetett, bár az Elemek X. könyv 1. tétele csak korlátozott módon fogalmazza meg.
Valójában, mint tudjuk, az Elemek eukleidészi összefoglalását megelőzően Arisztotelész Fizikájában már megtalálható ez a változat, ám nem matematikai tárgyú értekezés
során merül fel, hanem egy metafizikai célzatú vizsgálódás keretei között (Γ/6, 206 b712 és Θ/10, 266 b2-4). Azonban a folytonossági lemmát a geométerek rendszeresen alkalmazták az arányelméleti megoldásaik során. A geometriai nagyság folytonosságának, azaz végtelen oszthatóságának általános és világos kimondását csak az Elemek
későbbi antik kommentátorai vetették fel.
Ha mindenáron meg kellene fogalmaznunk a geometriai folytonosság axiómáját a modern matematika elvárásainak megfelelően, például Dedekind XIX. századi stílusában,
akkor Arisztotelész Fizikája nyomán úgy is megfogalmazhatnánk, hogy:
(ax) Ha minden szakasz mindig felosztható két olyan kisebb szakaszra, ahol az első
szakasz teljes egészében balra fekszik a második szakasz egészétől, akkor egy és csak
egy olyan osztópont létezik, amely ezt a felosztást létrehozta: mégpedig a két kisebb
szakasz közös határpontja.
(+) Ugyanakkor tartozik egy nélkülözhetetlen kikötés a tételhez: a pontok sosem
lehetnek alkotóelemei az általuk felosztott szakaszoknak. 97
Az is világos az eddigiekből, hogy Arisztotelész Fizikájának szövege a folytonosság
problémakörét tekintve alapos vizsgálat tárgya lehet mind matematikatörténeti, mind
filozófiatörténeti szemszögből. Ezt a vizsgálatot teljes részletességgel Hans-Joachim
Waschkies elvégezte, tehát a következőkben (3-6. szakasz) az ő kutatásának eredményeit igyekszem összefoglalni és elemezni.

3. A Z/1 három forrása és a Z/1 elejének érvrekonstrukciója (231 a21- b18)
/A/ A három forrás
Waschkies kutatásának lényege a Fizika Z/1-ben kimutatható többféle gyökere Arisztotelész folytonosság-teóriájának. A Fizika Z/1 jelentős szöveghely, hiszen itt koncentrál
Arisztotelész a geometriai folytonosság bizonyítására. Waschkies szerint itt találkozik
össze a két különböző aspektusa a folytonosságnak és a hozzá tartozó két definíció. A
két aspektus két különböző probléma a preszókrata időktől kezdve: a felosztás-probléma
(Divisionsproblem) és az összeállítás-probléma (Kompositionsproblem). Az elsőből származik
az általa K1-nek (Kontinuum 1) nevezett folytonosság-definíció, mely szerint a folytonos mindig tovább osztható részekre osztható (Fizika Z/1); a másikból pedig a K2-nek
nevezett definíció, mely szerint a folytonosnak nincsenek elkülönült részei, mert a részei határai eggyé váltak (Fizika E/3). E két definíciót (és vele a két aspektust) Arisztotelész a Z/1-ben összeköti: mégpedig úgy, hogy az E/3-ban megfogalmazott K2-ből
próbálja meg dedukálni a K1-et, azaz az összeállítás-problémát kapcsolatba hozza a felosztás-problémával, ebből tudja megfogalmazni a folytonosak finomstruktúráját. Azonban
a Z/1 érvelése nem egyedül Arisztotelész alkotása; még egy harmadik forrással is bír –
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és Waschkies matematikatörténeti vizsgálódásának ez a központi tárgya – ez pedig a
knidoszi Eudoxosz arányelméletének egy sajátságos érvelési sémája. 98
Waschkies az E/3 elemzése során úgy látja, hogy a Fizika korábbi szöveghelyeitől eltérően itt egy eredendően térbeli relációt találunk: folytonos az, aminek a részei határai
(végpontjai) egyek. Ezt jelöli K2 definíciónak, nem a Fizika szövegében való sorrendje
miatt, hanem mert a modern logika elemzése szerint ez egy „kétargumentumú” reláció. Vagyis ez egy tulajdonképpeni reláció, mint két dolog között fennálló kapcsolat: az
előbbi és az utóbbi rész közötti határ válik eggyé, és a két rész fog egy folytonost képezni. Tehát a K2 definíció a folytonosság egy erősen geometriai alapú meghatározása,
amely Waschkies szerint annak az eredménye, hogy Arisztotelész az E/3-ban céltudatosan tisztázni igyekszik egy hagyományos, a tér metafizikájához tartozó problémát. 99
Ezzel szemben Waschkies majd a Z/1 elemzésénél fogja megjelölni a folytonos másik
definícióját, amit K1-nek jelöl: eszerint folytonos az, ami folyton részekre osztható. A
K1 jelölés azt mutatja, hogy ez egy „egyargumentumú” reláció. Úgy is fogalmazhatjuk,
hogy akkor folytonos egy dolog, ha folyton tovább oszthatjuk, vagyis a folytonosság az
oszthatóság függvénye.
Ugyanakkor természetesen nemcsak Waschkies veszi észre a Z/1 kétféle folytonosságdefinícióját. White Arisztotelész „racionális kinematikáját” vizsgálva szintén úgy látja,
hogy a folytonosságnak egymással összefüggő értelmezési variánsai vannak a Fizika
szövegében. Az (a) variáns – lényegében Waschkies K2 definíciója - a részszakaszok,
mint potenciális felosztások közös határára hivatkozik, amikor folytonosról, azaz egybefüggőről, vagy „összeragasztottról” beszél (E/3, 227 a10-15). A (b) variáns – lényegében Waschkies K1 definíciója - pedig egy tulajdonságát adja meg a folytonosaknak,
miszerint mindig folytonosakra oszthatók (Z/2, 232 b25). White szerint is előfordul,
hogy a (b) variánst az (a) következményének tekinti Arisztotelész. 100

/B/ A Z/1 elejének érvrekonstrukciója (231 a21- b18)
Az eudoxoszi érvelés rekonstrukciója Waschkies alapján:
Bizonyítandó tétel: pontokból nem áll össze a vonal (összeállítás-probléma).
„Belső” tétel: pontot hozzátéve a vonalhoz, vagy elvéve a vonalból, nem változik annak mérete (felosztás-probléma).
Pótpremissza: ugyanis elvárjuk, hogy ha egy módon felosztunk valamit, akkor
ugyanazon a módon össze is adhatjuk.
„Belső” konklúzió: tehát a pontnak nincs nagysága (mérete, azaz dimenziója).
Konklúzió: tehát világos, hogy kiterjedés nélküli pontokból nem állhat össze a
kiterjedéssel bíró vonal. 101
Az érv keretes szerkezete egyébként jellegzetes matematikai és filozófiai érvelési eljárás, melynek során a bizonyítandó tétel helyett egy vele analóg „belső” tételt vezetnek
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le, azaz egy átalakított tételváltozat segítségével vonják le a konklúziót. 102 Ezt az eljá103
rást nevezi Waschkies a matematika nyelvén „visszavezetésnek” (Zurückführung).
Lássuk hát, hogyan alkalmazza ezt az érvmenetet Waschkies szerint Arisztotelész a Z/1
elején.
1. Kiindulás (Z/1, 231 a21-b6): a bizonyítandó tétel
(α) (231 a21-29) A Z/1 kezdetén Arisztotelész megismétli az E/3 három definícióját
(folytonos – érintkező – rákövetkező), ám nem az ottani sorrendben, és a meghatározások is tömörebbek, érezhetően ismétlésnek lettek szánva. Ezzel rátér az összeállításproblémára: mivel per definitionem csak azok érintkezők, melyeknek együtt vannak a
végpontjaik, és csak azok folytonosak, melyeknek egy közös végpontjuk van, ezért a
részek nélküli nem állhat össze folytonossá, hiszen nincs vége, határa sem. Tehát a
pontokból nem lehet vonal. Ám még kétes marad a pontok érintkezése, és ezzel visszatér Arisztotelész az E/3 apóriájához arról, hogy hogyan érintkezhetnek a pontok. Ha
lezártnak tekintené a problémát az E/3-ban, akkor a Z/1-ben valójában már felesleges
lenne szót ejteni az érintkező definíciójáról.
(β) (231 a29-b6) Itt azonban egy egészen új szempont következik az érintkezés tárgyalásában: háromféle módból lehet választanunk. Érintkezhet ugyanis egész az egésszel,
rész a résszel és rész az egésszel is. Logikusan a pontok számára csak az első változat
maradhat. Ez azonban nem illik az összeállítás-probléma korábbi megoldásába, tehát
nyilvánvaló, hogy Arisztotelész itt egy másik, az E/3-tól független ötletet vesz elő. Az a
kérdés, hogy honnan. Waschkies szerint Platóntól biztos, hogy nem ered ilyen ötlet,
hiszen nála az egész mindig részek összessége (vö. Platón: Parmenidész 137 c4-9 és 157
c4-8). A továbbiakban Waschkies amellett érvel, hogy ez a gondolatmenet a kor legnagyobb matematikusára, Eudoxoszra vezethető vissza. 104
Itt bukkan fel az a majd később vizsgálandó utalás az eudoxoszi geometriai érvelésre,
mely „A keletkezésről és pusztulásról” A/2-ben szerepel; miszerint a pontok közötti
érintkezés nem rész a résszel módjára történhet, hanem mint egész az egésszel, azaz
teljes fedésben, egybeesésben. Arisztotelész itt nem fejti ezt ki, csak amolyan mellékes
megjegyzésként írja le. 105
2. A felosztás-probléma visszautalása az összeállítás-problémára (Z/1, 231 b6-18)
(α) (231 b6-10) A bizonyítandó tétel az összeállítás-probléma: pont és pont (vagy pillanat és
pillanat) nem lehet rákövetkező viszonyban, vagyis nem állhat belőlük össze folytonos. Másképp: egy vonal nem azonos egy pontsorral, mint rákövetkező elemek sorozatával,
vagyis a pontok nem következhetnek közvetlenül egymásra. Tehát újra felbukkan az
E/3-ból a rákövetkező definíciója (b8-10), Waschkies jelölésével Def. 5*: azok rákövetkezők, melyek között nincs azonos nembeli. 106 Waschkies feleslegesnek is tartja ezen
dolgok emlegetését Arisztotelész részéről, mivel a bizonyításhoz tulajdonképpen most
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nem erre lesz szüksége. Ráadásul, amint azt még látni fogjuk később, az E/3 definíciói
apóriákat tartalmaznak.
(β) (231 b10-11) Ezen a ponton Waschkies korábbi feltevését látja beigazolódni; mivel a
megoldás szerinte közvetlenül az összeállítás-probléma speciális eudoxoszi megoldásából következik. 107 A (b6-8) tételének bizonyításához ugyanis Arisztotelész felvesz egy
pótpremisszát, mely rögtön abszurdumra vezetheti a tételt: minden összetett dolog olyan
részekre osztható, amilyenekből áll.
(γ) (231 b11-12) A pótpremissza segítségével akár egyetlen lépésben kimutatható, hogy
lehetetlen pontokra osztani a vonalat. Mivel ez rögtön ellent fog mondani a folytonos
definíciójának (mint alaptételnek), miszerint az folytonos, ami nem osztható oszthatatlanokra. Azonban ez egy új folytonosság-definíciónak számít, amit K1-nek fog jelölni
Waschkies. Arisztotelész eredetileg itt a Z/1-ben nem ebből a definícióból indult ki,
hanem az E/3-ból származó K2 definícióval egyenértékű K2* változatból. Waschkies
szerint felmerülhetne, hogy ez logikai hiba Arisztotelész részéről, egy olyan definícióra
hivatkozni, amelyet még nem vezetett be, de mivel a bizonyítás még nem zárult le, így
tarthatjuk ezt egy egyszerű előreutalásnak is.
(δ) (231 b12-15) A bizonyítás folytatásában a pótpremissza alkalmazása következik;
hogyha pontokra osztható egy vonal, akkor diszkrét pontok sorából össze is állítható,
de ebben az esetben a már pontokra osztott részszakasz lesz kérdéses, mint egy „ütközőzóna”, mondja Waschkies. Ez ugyanis logikusan ismét vagy osztható, vagy oszthatatlan: de ha osztható, akkor nyilván nem tartozik egy nembe a többi itteni ponttal (tehát nem is rákövetkező); ha meg oszthatatlan, akkor a vonalnak, mint folytonosnak
nem felel meg többé.
3. Konklúzió (Z/1, 231 b15-18)
Azért nem lehet egyetlen részszakasz sem oszthatatlan, mert a folytonos részeinek
mindig egyek a határai (K2 definíció), azaz benne mindig oszthatók érintkeznek oszthatókkal, mivel az lehetetlen, hogy oszthatatlan érintkezzen oszthatatlannal. Ezért a
részek folyton tovább oszthatók, még tovább oszthatókra (K1 definíció).
Tehát Arisztotelész ebben az érvelésben valójában az E/3-ból ismert folytonosdefinícióból (K2) vezet le egy másik folytonos-definíciót (K1), és ehhez a levezetéshez
Waschkies szerint valószínűleg az Eudoxosztól eredő geometriai érvelést alkalmazza. 108
Kérdéses lesz a továbbiakban, hogy honnan ered a két folytonosság-definíció, és hogyan lehet igazolni Arisztotelész érvének matematikai eredetét, illetve hogy mit tesz
hozzá Arisztotelész ehhez a matematikai érveléshez.

4. A K2 definíció eredete és az E/3 problémái
/A/ A K2 eredetéről 109
Waschkies hipotézise alapján úgy rekonstruálható az összeállítás-probléma felvetése,
mint ami az eleai Parmenidésznek köszönhető, mivel az ő „Egy” létezője egyúttal szigorú értelemben folytonos (más fordításban: egybefüggő) is. 110 Parmenidész erős monizmusa sokakat vitára késztetett; vita kezdődhetett például a dolgok egységes egésszé
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való alakulásának mibenlétéről. A probléma így nemcsak metafizikai, hanem nyilván
matematikai jellegű is. Az integráció problémája megjelenik Platón „Parmenidész”
című dialógusában, ahol a köznyelvi használat segítségével egy szisztematikus képet
kapunk a térbeli, azaz geometriai rendezettségű dolgok érintkezésének teóriájáról. Ennek a platóni Akadémia toposzai közé sorolható definíciós elméletnek egy kis részletét
Arisztotelész Topikájában is megtaláljuk. Az integráció kérdését a maga teljességében
Arisztotelész előbb a Metafizika Δ/6-ban az egy (ἕν) fogalmának elemzésekor dolgozza
fel. Itt felbukkan a nyoma az eleai tannal szembehelyezkedő Anaxagorász és az
atomisták elképzelésének egy laza integrációról, azaz egy gyenge folytonosságfogalomról, ami nem több elemi érintkezésnél és kapcsolódásnál; és egyúttal egy másik, szigorúbb elképzelésnek is felbukkannak a nyomai, mégpedig az élő organizmus
módjára való eggyé növésről.
Kiegészíthetjük még azzal Waschkies elemzését, hogy Arisztotelész a Metafizika Δ/26ban is megismétli ennek a folytonosság-fogalomnak a tárgyalását, amikor az egész
(ὅλον) fogalmáról vizsgálódik. Ott az egyetemes logikai fogalmával helyezi szembe a
természetes és mesterséges egészt, amely a definíció szerint úgy folytonos és határolt,
hogy egy része sem hiányzik (Δ/26, 1023 b26-34).
Végül Arisztotelész a Fizika E/3-ban igyekszik összefoglalni és pontosítani az integrálódás fokozatait. Egyeztetni és tisztázni próbálja az eddigi elképzeléseket. Végeredményben itt jut el a K2 definícióhoz, amely szerint a folytonosnak a határai eggyé váltak, és lényegében olyan egységet képeznek, mint egy élő organizmus tagjai a testtel
magával.

/B/ Az E/3 forrásai
Waschkies vizsgálódásai a Fizika szövegében a matematikatörténész szemével különleges megállapításokra vezetnek. Kimutat olyan tételeket, melyek matematikai, vagyis
pontosabban geometriai kapcsolatokkal rendelkeznek, és első olvasásra nem feltétlenül
tűnnek fel a matematika iránt kevésbé fogékony olvasónak.
/1/ Az eleaták és vitatóik
Érdemes itt kicsit kitérni a matematikatörténet vitájára matematika és filozófia egymásra hatásáról. Knorr is állítja, hogy összefüggött a felosztás és az összeállítás problémája. Az eleai Zénón végtelen felezéssel foglalkozó paradoxonai ugyan nem jelenthettek kihívást a IV. században sem a geométereknek, sem Arisztotelésznek. A végtelenség kérdése viszont generált a filozófiai szakirodalomban néhány heurisztikus analízist
azzal kapcsolatban, hogy hogyan állhat össze oszthatatlan elemekből folytonos nagyság: ez vezetett az atomisták elméletéhez. Végül az oszthatatlan egységek feltevését
Arkhimédész használta fel a terület- és térfogatmérésben. 111 Másrészt Knorr úgy véli,
hogy az eleai Zénón paradoxonaival szemben nem volt ebben a korban matematikai
ellenérv, ha lett volna, akkor Arisztotelész minden bizonnyal felhasználta vagy legalább megemlítette volna. Egészen bizonyos, hogy ez az oszthatatlanságról szóló vita
folytatódott Platón tanítványai körében és Arisztotelész kortársának Xenokratésznek a
tanításában élt tovább az „oszthatatlan vonalak” elmélete. Lényegében ezt győzte le
sikeresen Arisztotelész, tehát nem egy matematikai problémát, hanem egy metafizikai
problémát oldott meg. Ennek tanúsága az ismeretlen szerzőjű „Az oszthatatlan vonalakról” című írás is, mely bizonyosan Arisztotelész környezetéből származik, és volta111
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képpen Arisztotelész érvelését állítja szembe a Zénón pártján állókéval. Ez tehát egészen bizonyosan Arisztotelész saját gondolatmenete, melynek az a különlegessége, és
nyilván ebben lépte túl Xenokratészt, hogy felhasználta saját korának matematikai újításait. 112
Szabó hozzáállása ugyanakkor teljesen más, ő éppen az eleai tantól eredezteti a filozófia matematikára tett hatását, mégpedig igen jelentős erővel. Úgy véli, hogy az eleaták
logikai követelményeit, az ellentmondás törvényét és az indirekt érvelést már az V.
századi püthagoreus matematika is hasznosította. 113 Náluk azonban nem központi
kérdés a folytonosság vizsgálata.
Waschkies szerint a folytonosság kérdésében komoly filozófiai kapcsolatot lehet kimutatni az eleai tannal és a hozzá kapcsolódó kritikával is. 114 Ugyanis a folytonosság explicite nem jelenik meg Platónnál, hanem egy jóval régebbi gondolkodó, az eleai
Parmenidész felvetése. Parmenidész azonban szigorúbbnak mutatkozik Arisztotelésznél. Nála ami folytonos, az egy homogénné lett egység. Azonban én ehhez megjegyezném, hogy ez egyúttal jóval több, mint geometriai fogalom; ez Parmenidész kozmológiájának az alapja. 115
Az eleai kozmológiával szembenállók a kozmoszbeli dolgok összetartozását laza kapcsolatnak határozták meg. Anaxagorásztól ered a kozmoszbeli dolgok határtalan oszthatóságának felvetése. Nyilván ez a metafizikai előzménye Arisztotelész másik folytonosság-definíciójának: a végtelen oszthatóságnak, melyet Waschkies K1 definíciónak 116 nevez. Az első atomista gondolkodó, Leukipposz szerint pedig a Kozmosz tömörségét úgy
kell érteni, hogy végtelen számú kicsi dolog érintkezik benne, mégpedig nem állandó
alakzatban, hanem folytonos mozgással ütközve, szétválva vagy egyesülve. Éppen Arisztotelész Fizikájának tanúsága szerint pedig Anaxagorász és az atomista Démokritosz a
végtelent érintkezés általi folytonosságnak definiálták. 117 Amihez persze Waschkies
megjegyzi, hogy ők valószínűleg nem Arisztotelész módjára érthették a folytonosságot.
A továbbiakban ugyanis még egyszer felbukkan ezen filozófusok forrásként való említése: Waschkies szerint Arisztotelész feltételezhető régebbi folytonosság-definíciója,
amely a laza érintkezést is egyfajta folytonosságnak tarthatta, velük áll kapcsolatban.
Ennek nyomait őrzik a Metafizika Δ/6 (1015 b36-1016 a12) és a Fizika E/3 egy részletében (227 a13-17) a folytonosra adott példák.
/2/ Platón 118
Waschkies megállapításai közül másrészt a szöveg Platónnal való filozófiai kapcsolatai
érdekesek:
(1) Az E/3 egyfajta törés, közbevetés a Fizika szövegében, ami feltűnően elválik az E
könyv többi részétől. Speciális filozófiai gyökere – amit a későantikvitásban Proklosz is
112

Knorr 1982, 120. o. (különösen 20. lábjegyzet)
Szabó 1998, 31-3. o.; továbbá vö. a korábbiakban tett megjegyzésem: 20. o., 15. lábjegyzete.
114
Waschkies 1977, 178-195. o.
115
vö. Parmenidész fr.8,22-25: „Nem is osztható, mivel az egésze hasonlóan létezik, nem itt inkább és
ott kevésbé, ami megakadályozhatná összefüggését, hanem teljesen tele van létezővel. Így egészében
összefüggő (συνεχές), mert ami van, közelébe húzódik annak, ami van.” (Kirk-Raven-Schofield 2002,
369. o.)
116
Waschkies 1977, 161. o. 9. lábjegyzete, és 370. o.
117
vö. Fizika Γ/4, 203 a19 -23.
118
Waschkies 1977, 152-161. o.
113
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észrevett – Platón Parmenidész című dialógusának az a része, ahol a tárgy az Egy kapcsolata önmagával és másokkal (148 d4-149 d7).
(2) Az E/3 hét fogalmából ötöt ugyanis Platón is definiál ezen a helyen: úgy mint az
érintkező (ἅπτεσϑαι), rákövetkező (ἐϕεξῆς), kapcsolódó (ἐχόμενον), különálló
(χωρίς) és közbülső (μεταξύ vagy ἐν μέσῳ) fogalmakat. 119
(3) Ehhez képest Arisztotelész egyrészt pontosítja Platón erőteljesen köznyelvi alapú
meghatározásait, másrészt pedig kiegészíti azt az első és az utolsó helyen az együttálló
(ἅμα) és a folytonos (συνεχές) fogalmak definícióival.
(4) Platónnál eleve megvannak a következő eredmények:
α/ ami érintkező annak előbb rákövetkezőnek kell lennie, β/ (implicite) feltétele ezen
relációknak a lineáris rendezettség, azaz hogy (n+1) objektum érintkezése n érintkezési
ponton történik.
Végső soron közvetlenül ebből a platóni vizsgálódásból – ami objektumok érintkezéséről és integrációjáról szól - eredeztethető Arisztotelész egyik folytonosság-definíciója: a
K2, miszerint a folytonos részei nem különölnek el, hanem eggyé válnak.
(5) Továbbá amikor Arisztotelész a rákövetkezőt az érintkezővel összefüggésben határozza meg, akkor nagy valószínűséggel egy akadémiai toposzt alkalmaz, mert hogy
egy a platóni Akadémiából ismert módszer szerint gondolkodik; ugyanis a platóni felosztás módszere szerint a rákövetkező – érintkező – folytonos egy sorozatot képeznek.
/3/ Platón Parmenidész című dialógusának hipotetikus kutatása az Egy érintkezéséről
önmagával és másokkal 120
Miután Waschkies Wagner megjegyzése alapján arra a kérdésre keresi a választ, hogy
miért különöl el olyan feltűnően az E könyv 3. fejezete az E többi részétől, Solmsen
megjegyzése alapján is megerősíti, hogy az E/3 definíciói a Fizika szövegébe úgy vannak belehelyezve, mint egy különálló fogalomjegyzék, melynek nincsen a szövegben
világos előzménye, és a gondolatmenet folytatásába sem illeszkedik.
Azonban meglepően könnyen azonosítható a filozófiatörténeti forrása; már a későantikvitásban, Proklosz számára is világos volt, hogy ez a része a Fizikának egyértelműen
Platón Parmenidész című dialógusának egy részletére emlékeztet. 121
A Parmenidész rokonítható szakasza (148 d4-149 d7), ahol azt vizsgálja Platón, hogy
vajon érintkezhet-e (ἅπτεσϑ αι, 148 d4) az Egy önmagával, vagy másokkal. Az érvelés
kezdetén (148 d7-e3) kétfelé bontja a problémát oly módon, hogy (1) amikor az Egy a
Másokban van, akkor őket érinti, amikor viszont (2) önmagában van, mint a maga egészében (ἐν ἑαυτῷ ὅλῳ, 148 d7), a kkor nyilván nem érint másokat.
A (2)-es eset kerül előbb elemzésre, Platón előbb ennek mutatja meg a lehetetlenségét.
Ugyanis szükségszerű (148 e5-8), hogy ami érintkezik, az előbb közvetlenül amellett
legyen, azaz rákövetkező (ἐϕεξῆς, 148 e5) legyen azzal, amivel érintkezni fog. Tehát ha
az Egy önmagával érintkezhetne (148 e8-10), akkor előbb neki is önmaga mellett kellene lennie, azaz sorban rákövetkezőnek (ἐϕεξῆς, 148 e8) kellene lennie önmagával, ami
lehetetlen. Így elvethető a (2)-es változat: az Egy nem érintkezhet önmagával.

119

Waschkies 1977, 158. o. 1. lábjegyzet: ez utóbbi elnevezése többféle lehet; és ezek rokonértelműségét
Waschkies Solmsenre alapozva állapítja meg.
120
Waschkies 1977, 153-7. o.
121
Waschkies 1977, 153. o., 6. lábjegyzetben utalás: Proklosz, In Platonis Parmenidem 1272. 36-4. 33.
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Az (1)-es eset nyilvánvalóbbnak tűnik, és jóval bonyolultabb lesz lehetetlenségre vezetni. Ehhez Platón megismétli ez előbbi kikötést (149 a4-6): ami érintkezni képes egy
másikkal, az előbb, azaz még elkülönültként (χωρὶς, 149 a5), közvetlenül rákövetkező
(ἐϕεξῆς, 149 a5) k ell, hogy legyen arra, amivel érintkezni fog, tehát nem lehet közöttük
(ἐν μέσῳ, 149 a6) semmiféle harmadik d olog.
Waschkies szerint itt következik egy fontos rész, ahol Platón megköti az érintkező objektumok számát, és ebből nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen lineáris rendezésre gondol. A 149 a7-c4 között jelenti ki ugyanis, hogy az érintkezéshez legalább kettő dolog
kell, és ha még egy harmadik is kapcsolódik velük, akkor az érintkezés száma kettő
lesz. Márpedig ha három objektumot körbe rendezünk, akkor nem kettő, hanem három
ponton kapcsolódnának. Tehát egészen bizonyos, hogy Platón implicite lineáris rendezésben gondolkodott, ami Waschkies későbbi megállapítása szerint arra utal, hogy
teljesen „geometriai” módon, a geometriai vonalat maga elé képzelve érvelt a
Parmenidészben. Ezt a szabályt fogalmazza meg úgy Waschkies, hogy a lineáris rendezéskor (n+1) objektum között n érintkezési pontnak kell lennie.
Az (1)-es variáció tárgyalása azzal folytatódik, hogy a mások nem lehetnek azonosak
az Eggyel, és nem is részesülhetnek belőle, hiszen ők mások (149 c 5-7). Ez pedig azért
fogja lehetetlenségre vezetni a helyzetet, mert a görög matematikai paradigmában az
„egy” hozza létre a számokat, így az, ami nem részesül az „egyből”, annak száma sem
lehet. Világos, hogy itt Platón egybecsúsztat egy metafizikai fogalmat egy matematikai
fogalommal, ami Waschkies elemzésének legfontosabb észrevétele: a korabeli görög
filozófia nem különítette el magát a matematikától; és látható, hogy Platón is matematikai szempontokra támasztotta a metafizikai problémák tárgyalását.

/Γ/ Az E/3 mikrostrukturális vizsgálata
Waschkies lényegében az általam „mikrostrukturálisnak” keresztelt vizsgálatot hajtja
végre az E/3 részletes elemzése során, és ezáltal támasztja alá azt a közismert tényt,
hogy a Fizika szövege erősen rétegződik: különböző eredetű, illetve különböző szemléletű érvek fonódnak benne össze. Ezen vizsgálat négy értelmezési apóriát derít ki a
szövegben, melyek Waschkies szerint Arisztotelész gondatlanságát jelzik: mivel nem
ügyelt eléggé a különböző eredetű érvek egységesítésére.
/1/ A közbülső két definíciója122
Az E/3-ban először is feltűnő a közbülső (μεταξύ) definiálásának kettéválása (227 a7a10; és 226 b23-34). 123 Waschkies szerint az egyik verzióban csak térbeli-geometriai
relációról; a másik verzióban azonban általánosabb, metafizikai fogalomról beszélhetünk, vagyis az utóbbi egy a szigorúan térbeli-geometriai nézőpontnál tágabb, az idő és
a folyamat (mozgás) problémáját is feldolgozó szemléletet tükröz. 124
Ugyanis az /α/ változat szerint a közbülső az, amihez a mozgó dolog előbb jut el, mint
a céljához. Eredetileg azonban ennek egy változata Platón Parmenidészében található.
122

Waschkies 1977, 164-174. o.
Ezek a szövegrészek az ókor óta okoznak gondot, és gyakorlatilag kideríthetetlen az eredeti helyük
(Waschkies 1977, 164-5. o.).
124
vö. Waschkies 1977, 162-3. o. és 172-3. o.; a két szövegrész eltérő funkciója – alap és kiegészítés –
Solmsen észrevétele, csak az ehhez adott magyarázata nem kielégítő (170. o.).
123
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Ott egyrészt a „közép” (τὸ μέσον) szót alkalmazza Platón, amikor azt állítja, hogy ez
relatíve előbb van, mint az egyenes két végpontja (ld. Platón: Parmenidész 137 e3-4 ,
145 b1-2). Ugyanakkor a Waschkies által megjelölt részben ugyanez a szó a „közötte”
(ἐν μέσῳ) kifejezésben szerepel; amikor azt állítja, hogy nincs harmadik az egymással
érintkezők között (149 a6). Tehát Waschkies Platónra hivatkozva mutatja meg, hogy az
/α/ változata a közbülsőnek inkább egyszerű geometriai definíció lehetett, aminek
nincs köze a mozgáshoz.
A /β/ változat azonban egy további, kiegészítő magyarázatot kap: mondván, hogy közbülső nem lehet ellentmondókban, csak ellentétesekben. Azazhogy a két legtávolabbi
(pl. „A” kezdőpont és „B” végpont) között kell lennie, mint ellentétesek között, mert
ezek között mozog folytonosan az adott dolog. Ehhez teszi hozzá Waschkies, hogy a
Fizika E/1-2-ben már kaptunk magyarázatot arra, hogy a folyamat (mozgás) mindig
kezdő és végső állapotok között zajlik. Ez nem igaz az ellentmondásokra, mint a keletkezés és a pusztulás, azonban igaz a kontrárius ellentétekre: a minőségi, mennyiségi és
térbeli változásokra (E/1, 225 a34-b9). Tehát ennyiben lesz tágabb a tárgyköre a definíciónak az előző változathoz képest; határozottan a mozgás elemzéséhez fog kapcsolódni.
Ezért vélekedik úgy Waschkies, hogy a /β/ változat utólagos betoldás lehet egy eredetileg inkább geometriai definíciókat tartalmazó szövegben azért, hogy az E könyv tartalmába jobban illeszkedjen a 3. fejezet fogalomjegyzéke. Hiszen a E könyv előző és
következő fejezetei alapvetően a mozgást tárgyalják. A /β/ változat magyarázatába tehát
belekerült a „folytonosan (συνεχῶς) változó” kifejezés, és ez az, ami éppen azt emeli
ki, hogy itt nem egyszerűen térbeli nagyságról van szó, hanem időbeli folyamatról.
Ugyanakkor ennek a szónak a megjelenése egyúttal gondatlanság is Arisztotelész részéről – állítja Waschkies -, mivel a folytonos (συνεχές) fogalmának definiálására még
nem került sor, és ráadásul a közbülső definícióját a későbbiekben Arisztotelész még
fel fogja használni a folytonos meghatározásához. Így tehát kétszeresen is felvetődik
valamiféle logikai hiba gyanúja a szövegben.
Itt Waschkies szerintem helyesen veszi észre, hogy Arisztotelészre jellemző egy olyan
fogalmazási, szóhasználati gondatlanság, ami petitio principii típusú logikai hibát mutathat egy szigorú bíráló számára. Előfordul ugyanis, hogy ugyanazt a szót kétszer is
felhasználja egy érvelésben, mintha a definiendumot és definienst szabálytalanul összekeverné. Azonban belátható, sőt szövegesen is levezethető, hogy ugyanazt a szót két
különböző jelentésében, azaz két különböző módon definiálhatóan alkalmazza ilyenkor, ezért nem beszélhetünk logikai hibáról. Vagyis a folytonosan (συνεχῶς) egyszerű
köznyelvi értelmében szerepel, míg a folytonos (συνεχές) a továbbiakban Arisztotelész saját speciális definíciójaként jön majd számításba. Waschkies lényegében hasonló
indoklást ad: szerinte ebben a szövegrészben Arisztotelész a Platón-szövegekből is
igazolható egyszerű, köznyelvi értelmét használta fel a „folytonosan” kifejezésnek. A
Fizika szövegének többrétegűsége azonban folytatódik, hiszen a 226 b27-28-ban a folytonos mozgás definiálására tér ki a mester.
/2/ A folytonos példái
A következő problémás szöveghely a különböző eredetű érvek rétegződése szempontjából, ami egyúttal Waschkies szerint Arisztotelész egy újabb gondatlanságát is magában foglalja, a folytonosra adott példák (227 a13-17). Ebben ugyanis ismét egy különös
kettősséget láthatunk. Az első három példa nyilvánvalóan egy lazább kapcsolatnak

38

felfogott folytonosságot szemléltet (kapocs, ragasztó, érintés), a negyedik példa viszont
egy szigorú természetes egységet példáz (organikus összenövés). Ennélfogva az első
három példa valójában nem az E/3-beli folytonosra vonatkozhat, hanem a kapcsolódóra és az érintkezőre. Az organikus összenövés pedig egy határozottan biológiai példa,
amely Waschkies szerint tán egy régebbi arisztotelészi elgondolás folytonosságdefiníciója lehetett. Ennek igazolását a Metafizika Δ/6-ra (1015 b36-1016 a12) alapozza,
ahol Arisztotelész az egy (ἕν) fogalmának vizsgálatakor lényegében ugyanezeket a
példákat sorolja fel, részletes magyarázattal.
Továbbfűzve Waschkies gondolatait kijelenthetjük, hogy ez azt is megerősíti, hogy a
Fizika E/3-ban a fő téma valóban valamely dolgok eggyé válása, így szövegesen is igazolható a kapcsolat Arisztotelész gondolkodásában az egy és a folytonos között.
Ugyanakkor, mint látjuk, Waschkies úgy véli, hogy ezek a példák valójában más folytonosság-definíciót is megvilágítanak Arisztotelész gondolkodásában, amely megelőzhette a Fizika teóriáját. Ez a lazább érintkezésnek jellemzett összefüggés (kapocs, ragasztás – mint mesterséges egység), és a szigorú organikus egység összenövése (mint
természetes egység) ugyanakkor egyértelműen visszautalnak más gondolkodókra. A
kozmosz dolgainak laza integrációját Anaxagorász és az atomisták tanították,
Parmenidész pedig csak a teljes eggyé forrást tartotta folytonosságnak. Ezekhez a
kozmológiai-metafizikai példákhoz képest állíthatja Waschkies jogosan, hogy a Fizika
E/3 sokkal elmélyültebb vizsgálata az integráció fokainak, melyben Arisztotelész törekvése egyúttal az egy és a folytonos fogalma körüli terminológiai bizonytalanság
felszámolása lehetett.
A bizonytalanság felszámolásának jelét látja abban is, hogy a platóni Parmenidész
gondolatmenetét átalakítja a kapcsolódó (ἐχόμενον) definíció vonatkozásában. Ered etileg Solmsen észrevétele, de Waschkies továbbgondolja a problémát: miért van az,
hogy a kapcsolódó Platónnál a tulajdonképpeni érintkezést előzi meg; Arisztotelésznél
azonban nyilvánvalóan a kapcsolódónak kell előbb érintkeznie.
Waschkies rámutat, hogy ebben az esetben Arisztotelész az eleai Parmenidész eredeti
felfogásához közelített: akinél a lélek (avagy a gondolkodás) képes összekapcsoltnak
vagy elkülönültnek tekinteni a folytonos dolgokat. 125 Ezek szerint Parmenidésznél, és
lényegében Arisztotelésznél is a folytonos és a kapcsolódó csaknem egyenértékűnek
számíthat.
/3/ Az érintkező és a rákövetkező viszonya 126
Még egy további problémát talál Waschkies az E/3 záró részében (227 a17-27). A fejezet
első részében ugyanis Arisztotelész egymástól függetlenül határozta meg a rákövetkező, vagy más fordításban a sorban következő (ἐϕ εξῆς) , és az érintkező (ἅπτεσϑαι)
relációkat: azok érintkezők, amiknek a határai együtt vannak (226 b23), és azok rákövetkezők, amik között nem áll velük azonos nembeli dolog (226 b34-227 a1). Itt azonban a rákövetkező és az érintkező egymással összefüggésben kerül meghatározásra:
amik érintkezők, azok előbb rákövetkezők kell, hogy legyenek. Láttuk már, hogy ez a
tétel Platón Parmenidészében is szerepelt. 127

125

vö. Parmenidész fr.4.: „Nézd, az ész számára a távol állók ugyanúgy szilárdan közeliek…” (KirkRaven-Schofield 2002, 384. o.)
126
Waschkies 1977, 198-216. o.
127
vö. Waschkies 1977, 154. o. 9. lábjegyzetben görögül idézve Platón: Parmenidész (148 e5-8).
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Waschkies megállapítja, hogy ez a „nem” és a „faj” logikai kapcsolatának feltárása, ami
teljesen a platóni Akadémia felosztási módszerének (διαίρεσις) felel meg. Arisztotelész
természetesen elismeri és alkalmazza ezt a módszert. A Metafizika tanúsága szerint
(Z/12, 1037 b28-32) a felosztás során a faj definiálása úgy történik, hogy megnevezzük
az első nemet és egy vagy több fajalkotó (lényegi) különbséget, mely a nemen belül a
többi fajtól egyértelműen megkülönbözteti a definiendumot.
Továbbá a felosztási eljárás lépéseit a Második Analitikában foglalja össze Arisztotelész
(An. Post. 97 a14-19): a felosztásnak mindig a „legelső” vagy „legfelső” nemből kell
kiindulni, ezt kell kettéosztani egy-egy a legtöbb esetben ellentmondó különbségre
mindaddig, amíg nem találunk több kettéváló tulajdonságot, azaz rá nem találunk a
végső (fajalkotó) különbségre.
Igaz, hogy Platónnál ilyet szövegesen nem tudunk igazolni, ám a platóni módszer szerint a rákövetkező – érintkező – folytonos egy felosztással létrehozott sorozatot képeznek. A rákövetkező a legfelső nem, ebbe tartozik az érintkezők faja, és ennek alárendeltje a folytonosak alfaja. Waschkies rekonstrukciója szerint ugyanis a rákövetkezők
nemét ketté lehet osztani érintkezőkre és nem érintkezőkre, majd az érintkezők faját
ismét ketté lehet osztani lazábban érintkező kapcsolódókra, és szorosabban érintkező
folytonosakra (vagy más fordításban egybefüggőkre). Fontos persze az is, hogy minek
a definícióját lehet így megtalálni, hiszen a platóni felosztás a szabályos definíció létrehozását célozza. Waschkies szerint ennek a felosztásnak a tulajdonképpeni kérdése
nyilván nem a folytonos definíciója, hanem valószínűleg a geometriai nagyság (térbeli
kiterjedés: mint vonal, sík és test) meghatározása az eredménye. Analóg példája az
ember definiálása Arisztotelész Második Analitikájában (An. Post. 13.fejezet alapján: az
ember olyan élőlény, mely halandó, földön járó, kétlábú és szárnyatlan). Ennek mintájára a nagyságot (avagy kiterjedést) szerintem úgy lehetne definiálni, hogy olyan rákövetkezők érintkezése, melyek teljesen összekötöttek, eggyé váltak.
Ezért Waschkies amellett érvel, hogy itt Arisztotelész egy közismert akadémiai toposzt
írt bele a Fizika szövegébe. Közben elkövette azt az immár harmadik gondatlanságot,
hogy nem figyelt fel ennek ellentmondására a saját E/3 fejezetbeli definíciójával: ugyanis Arisztotelész saját teóriájában az érintkező nem alárendelt faja a rákövetkezőnek.
Platónnál példaként szolgálhatnak a Szofista (261 d9-c2) és a Törvények (737 e1-738 b1)
szöveghelyei; bizonyítva, hogy Platón környezetében megszokott dolog lehetett a folytonost a rákövetkező (és egyúttal az érintkező) speciális esetének felfogni. 128
Ezen a szöveghelyen kívül természetesen másutt is utal Arisztotelész erre a platóni
eredetű toposzra. Waschkies korábban a Topikát említette, ahol a nem és a faj felcserélésének hibájára a példa, hogy a folytonos az érintkező alfaja, és nem fordítva (122 b2528). A legfelső nem ugyanakkor pedig meghatározó fogalma Arisztotelésznek, és
ahogy Waschkies is megjegyzi, ezt gyakran az „első, legelöl levő, elsődleges” (πρῶτον)
szóval illeti, amely így jellegzetes technikai kulcsszónak számít. Pontosan ezt találjuk a
Fizika E/3-ban a rákövetkező jellemzésekor (227 a18), tehát nyilvánvaló, hogy ezen a
szöveghelyen Arisztotelész valóban a platonikus módszernek megfelelő definiálás szerint járt el.
/4/ A pontok érintkezése 129
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Végül a negyedik gondatlansága Arisztotelésznek, amit Waschkies észrevesz, a pontok
érintkezésével kapcsolatos. Az E/3 záró részében ugyanis vitatja az elkülönült pont
(στιγμή) és egység (μονάς) hasonlóságát, kijelentvén, hogy a pontok érintkezők, az
egységek viszont rákövetkezők (227 a27-32). E példa értelmezése zavarokra jut, hiszen
először is éppen előtte fejtegette, hogy az érintkezőnek előbb rákövetkezőnek kell lennie; másrészt meg nem világos, hogyan érintkezhetnek pontok, tehát Waschkies szerint
itt ismét egy másfajta érintkező-fogalommal van dolgunk.
Ez a probléma a Z/1-hez kötődik, ahol megtudjuk a pontok érintkezésének módját,
tudniillik eggyé válnak, mint egész az egésszel egyesülve; ez pedig nem a folytonosak
módjára történő eggyé válás. Ez azonban majd később kerül részletezésre, a Z könyv
elemzésékor. 130
Waschkies tehát ismét egy új réteget tár fel a Fizika szövegében, amelyet majd egy régebbi matematikai érvelésre fog visszavezetni; mégpedig a knidoszi Eudoxosz arányelméletéhez kapcsolódó érintkezés-fogalom jön majd szóba, amely megengedi két pont
eggyé válását, mint teljes érintkezést, egybeesést. 131
Az E/3 itt említett részének (227 a27-32) azonban komoly fordítási és értelmezési nehézségei vannak, melyeket Waschkies alaposan megvizsgál.
(α) Más szöveghelyeken is olvashatjuk Arisztotelésznél, hogy a „pont” és az „egység”
fogalma részben azonos, részben nem. Például a Metafizikában (Δ/6, 1016 b24-31 és
M/8, 1084 b24-27) is elmagyarázza, hogy az „egység” oszthatatlan és helyzet nélküli, a
„pont” azonban úgy oszthatatlan, hogy helyzettel bír. Hozzáteszem, hogy ez ilyen értelemben olyan, mintha az aritmetikai „egységet” és a „geometriai” egységet akarná
megkülönböztetni.
(β) Problémás a szövegrész záró példája (227 a32), miszerint az „egységek” azért rákövetkezők, mert az egység és a kettősség között nincs semmi. Itt Waschkies igyekszik
elkerülni az „egység” (μονάς) és „kettősség” (δυάς) kifejezések bonyodalmait, melyek
normálisan jelenthetnék az egyes és a kettes számot, és saját hipotézist alkot a szöveg
helyreállítására. 132 Szerinte a szöveg mai állapota egy ókori tévedést őriz: megvan a
valószínűsége ugyanis, hogy eredetileg egy-egy sorszámnevet rövidítő „A” és „B” állt
az arisztotelészi iratban, amit egy másoló személy félreértett és tőszámnévnek olvasott.
Bizonyítékul szolgál erre a lehetőségre, hogy a Corpus Aristotelicum könyveinek sorszámát is szokás szerint betűk jelölik. Így a Fizika szövegrészének helyes értelmezését
nyerhetnénk Waschkies szerint: hiszen az vitathatatlan, hogy az „első” és a „második”
valóban sorban következők, de nem szükségképpen érintkezők.
(γ) A végső nagy zavar a vizsgált szövegrész magyarázó részében van; a pontok között
lehet valami azonos nembeli, az egységek között nem – állítja Arisztotelész. Ha az egységek rákövetkezők, akkor biztos, hogy a rákövetkező korábbi definíciója szerint (226
b34-227 a3) nincs közöttük semmi velük azonos nembeli. Továbbá azt Waschkies is
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Az adott szövegrész fordítása normálisan tőszámneveket tartalmaz: az „egy” és a „kettő” között nincs
semmi (vö. Bognár 2010, „kettősség, egység”; Ross 1998, 397. o. és a kommentárban 629. o.: „egy kettes
és egy egység között”; Apostle 1980, 275. o. kommentárban: a számok között, amik egymást követik nem
lehet harmadik; Gaye-Hardie 1984, 384. o.: „az egyes és a kettes szám között”; Wagner 1972, 605. o.:
magyarázatot ad rá, miszerint a püthagoreusok felfogására utal itt Arisztotelész, éppúgy mint a Δ/6, 213
b23-27 között, ahol kifejti, hogy a püthagoreusok szerint űr választja el a sorban következő (ἐϕεξῆς )
dolgokat, és ez elsődlegesen a számokra igaz.
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észreveszi, hogy a rákövetkezőre adott korábbi példákban (227 a2-3) nem is szerepelnek pontok, csak vonalak, egységek, meg házak. Tehát Arisztotelész valóban nem tartja sorba rendezhetőnek a pontokat. A zavart az okozza, hogy a záró részben azt állítja,
hogy a pontok között szükségszerűen vonalaknak kell lenniük (227 a27-32). Itt keverednek ellentmondásba a kommentátorok: mert nem világos, hogy most akkor a pont
és a vonal azonos nembeli vagy sem.
Ezek után beláthatjuk, hogy az E/3 vizsgált szöveghelye legalább három zavart okoz a
pont viszonyainak az értelmezésében; azaz itt véleményem szerint összeáll egy pontapória, amely még kulcs jelentőségű lehet a Fizika értelmezésében.
1. Ha a pontok nem lehetnek rákövetkezők, akkor nyilván a definíció értelmében van
közöttük valami azonos nembeli. Ám ha ez tényleg a vonalakat jelentené, ahogy azt a
záró részben állítja, akkor a vonalak sem lehetnének rákövetkezők, mivel a vonalak
között meg pontok vannak.
2. Ha a pontok érintkezők, akkor a definíció értelmében előbb rákövetkezőnek kell lenniük.
3. Ráadásul a pontok érintkezése nem fér össze az érintkező eddigi definíciójával sem,
mert a pont oszthatatlan, akár az egység, tehát nem lehet vége, ami eggyé válik a másik
ponttal. 133
Waschkies összegzése szerint így Arisztotelész végül is sikertelenül próbálta megszüntetni a terminológiai bizonytalanságokat az egymás mellett levő objektumok integrációs fokai között, mert nem tudta ellentmondásmentesen beleolvasztani a platóni Akadémia szokásos fogalomláncát a saját teóriájába, és további zavarokat okozott a matematikai eredetű fogalmak átvétele is. 134

/Δ/ Az E/3 makrostrukturális viz sgálata és a geometriai kapcsolatok
Waschkies tulajdonképpen kitér arra a típusú vizsgálatra is, amelyet én „makrostrukturálisnak” nevezek, ugyanis az E/3 problémáival kapcsolatban felveti azt a kérdést, hogy miért tűnik ez a fejezet a könyv többi részétől elkülönülő, független szövegnek. 135 Arra az eredményre jut, hogy ebben a fejezetben Arisztotelész felhasznált egy
régebbi, azaz még a saját speciális folytonosság-teóriája előtti érvelést. Ezt később, gondatlanul bár, de igyekezett hozzáigazítani az előadás egészéhez. A régebbi érvelés csak
geometriai-térbeli relációkat vizsgált, azaz csak geometriai szemléletű volt, és láthatóan
azt vizsgálta, hogy mit tekinthetünk „egységnek”. Az E/3 hét fogalma közül ugyanis öt
a jelenlegi verzióban is csak geometriai-térbeli reláció: az együttálló (ἅμα), a különálló
(χωρίς), az érintkező (ἅπτεσϑαι), a kapcsolódó (ἐχόμενον) és a folytonos (συνεχές).
Míg a negyedik és ötödik definíciót – a közbülsőt (μεταξύ) és a rákövetkezőt (ἐϕεξῆς)
- Arisztotelész Waschkies szerint átdolgozta az új mozgás-elmélet (Prozess-theorie) szemlélete szerint. 136
Ahogy jómagam összegezném: az E könyv első két fejezetének témája a folyamat rendezése: vagyis a kezdőpontból a végpontba való irányulás; a 4. fejezet pedig a folyamat
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egységességét tárgyalja. Így illeszkedik közéjük a 3. fejezet vezérmotívuma: mivel a hét
definiált fogalom az egymás mellett levő dolgok eggyé válásának fokozatait vizsgálja.
Vagy másképpen: dinamikus nézőpontból az eggyé válás folyamatát elemzi.
Waschkies fontos észrevétele az E/3 speciális folytonosság-definíciója. A Fizika korábbi
szöveghelyeitől eltérően itt egy eredendően geometriai-térbeli relációt találunk: folytonos az, aminek a részei határai (végpontjai) egyek, ezt jelöli K2 definíciónak, amellyel
szemben majd a Z/1 elemzésénél fogja megjelölni a folytonos másik definícióját, amit
K1-nek jelöl. Tehát a K2 definíció a folytonosság egy erősen geometriai alapú meghatározása, amely Waschkies szerint annak az eredménye, hogy Arisztotelész az E/3-ban
céltudatosan tisztázni igyekszik egy hagyományos, a tér metafizikájához tartozó problémát. Tehát kimutatható filozófia és matematika „együttműködése”. Ugyanis azt állítja, hogy Arisztotelész itt a szoros egymásmellettiség, vagy másképpen a „mit nevezhetünk egynek vagy egységnek?” kérdést igyekszik lezárni. Eközben pedig fel kell számolnia azt a szintén hagyományos terminológiai bizonytalanságot, ami a folytonos és a
hozzá vezető, vele rokon fokozatok definíciói körül kialakult. Waschkies határozottan
pozitívan áll Arisztotelész mellett: hiszen nála találjuk a legrészletesebb ilyen tárgyú
vizsgálódást. 137
Waschkies makrostrukturális vizsgálódása voltaképpen matematikatörténeti érdeklődéséből ered, és számottevő eredménye a Fizika szövegrétegződésének kimutatása.
Waschkies célja feltárni Arisztotelész teóriájának matematikai gyökereit és matematikai
értékeit, azonban eközben azt feltételezi, hogy Arisztotelész Fizikájának eredeti, kezdeti kihívása egy matematikai kutatás volt. Waschkies amellett érvel, hogy Arisztotelész
folytonosság-tana korai, kezdeti fázisában csak geometriai (matematikai) alapú lehetett,
és nem rendelkezett az idő és a folyamat (mozgás) szemléletével. A későbbi – immár
geometriától független változat ott kezdődik, ahol felbukkan a lehetőségmegvalósultság (δύναμις-ἐνέργεια illetve ἐντελέχεια) fogalompár . 138 Jómagam ezt
óvatosabban úgy fogalmaznám, hogy Arisztotelész folytonosság-teóriája többek közt egy
a korabeli matematikusoktól származó geometriai folytonosság-fogalomból indult ki.
Ugyanakkor Waschkies nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Fizika egyes szövegrészei milyen valószínűsíthető időrendben követik egymást. Számos dolgot utólagos betoldásnak tart, és ez számára bizonyító erővel bír a matematikai tételekre ráépülő fizikai és metafizikai elgondolás későbbi voltára. Például ragaszkodik ahhoz, hogy
az E/3 definíciói eredetileg geometriai térszemléletet fejeztek ki. Így későbbi keletkezésűnek tartja a Δ könyv leírását a helyről (τόπος), vagyis úgy véli, hogy ez mindenké ppen csak az E/3 megírása (pontosabban elgondolása) után keletkezhetett. Ezért helyteleníti H. R. King magyarázatát, aki szerint Arisztotelész folytonosság-tana a térelméletéből keletkezett, mivel a Δ könyv előbb beszél a térről, mint az E könyv. Ez a magyarázat Waschkies szerint felületes, sőt egyenesen nem helytálló. 139
Az E/3 alapos elemzése során ráadásul Waschkies kimutatja az Arisztotelésznél jelenlevő többletet a korabeli matematikához képest. Ugyanis az E/3 közbülső (μεταξύ)
definíciója túlmutat a tér rendezésén, egyértelműen az idő és a folyamat rendezését
célozza. Ez a rendezés az előbbi és utóbbi, vagy másképpen korábbi és későbbi megkülönböztetésén alapul, melyet Arisztotelész a Δ/11-ben tisztázott (219 a14-19). Ez a rende137
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zés, illetve a „között” fogalmának teljesen szabatos matematikai kifejezése nem volt
meg az ókori matematikában, sőt Waschkies szerint csak a XIX. sz. matematikusainak
sikerült megfelelően tisztázniuk. 140
Ehhez kapcsolódik az az észrevétele Waschkiesnak, hogy Arisztotelész követi mesterét, Platónt, egy teljesen „geometrizáló” feltétel alkalmazásában, ami mindkettejüknél
lényegében kimondatlanul rejtőzik. Az általuk vizsgált érintkező dolgok rendezése
ugyanis implicite egyértelműen lineáris, azaz szigorúan egy egyenes vonalon rendeződnek egymás mellé a vizsgált dolgok. 141 Ez mutatható ki Platón Parmenidészének
vonatkozó részletéből (149 b-c), hiszen a szöveg szerint (n+1) objektum érintkezése n
érintkezési ponton történik, azonban például a körben érintkezők mindig ugyanannyi
ponton érintkeznének, ahányan vannak (azaz n objektum n ponton). Arisztotelész végül is kimondja a Fizika Θ/9-ben (265 a27-b1), hogy a ciklikus rendezéskor nincs határozott kezdet és vég. 142
Végül egy számomra különösen érdekes ponttal zárnám le Waschkiesnak az E/3 vizsgálatával kapcsolatos értékelését. Amikor Wagner nyomán a folyamat-teóriáról (Prozesstheorie) beszél, akkor nyilvánvalóan felmerül egyfajta „dinamikus” szemlélet kérdése.
Waschkies ugyanis itt az E/3 elemzésekor figyel fel arra, hogy Arisztotelész az érvelés
egyik rétegében, a rákövetkező, érintkező és a folytonos logikai kapcsolatának feltárásakor áttér egy jellegzetesen dinamikus szemléletmódra. Amíg a rákövetkezőt és az
érintkezőt az E/3 első felében csak geometriai-térbeli fogalomként kezelte, addig nem
vetődött fel a „keletkezik, létrejön, valamivé lesz” (γίγνεται 227 a16) problémája.
Azonban az E/3 záró részében azt olvashatjuk, hogy akkor jön létre folytonosság, ha az
érintkezés révén eggyé válnak a részek határai (227 a10-17), majd ismét említi az eggyé
növekedést, mint keletkezési módot (227 a23-a27). Ezt „dinamikusan” egyfajta közelítési
folyamatnak nevezi Waschkies, és lényeges észrevételként hozzáteszi, hogy ebben
Arisztotelész Platón Parmenidészének a köznapi, köznyelvi gondolkodásmódját követi: amikor azt vizsgálja, hogy a mindennapi gyakorlatban milyen feltételekkel szokott
egy közelítési folyamat végül érintkezéssel zárulni. Lényegében azonban Platón emlegetésekor, és egyáltalán az egész eleai tan és a rá adott válaszok emlegetésekor is, filozófiatörténeti eredetét tárja fel a folytonosság-problémának Waschkies. Ezért aztán azzal
kell zárnom az E/3 elemzését, hogy Waschkies végül is persze a filozófiatörténeti alapját is alaposan feltárja a K2 definíciónak. 143

5. Az eudoxoszi érvelési séma és a homogenitás-kritérium
Miután Waschkies kimutatta, hogy a Z/1-ben két különböző folytonosság-teória ötvöződik, amelyet hipotézise szerint Eudoxosz matematikai érvelési sémája segítségével
kötött össze Arisztotelész; az a kérdés merül fel, hogy egyrészt mi lehetett Eudoxosz
elgondolása, másrészt hogyan mutatható ez ki a ránk maradt szövegekből.

140

Waschkies 1977, 166-7. o. (12. lábjegyzet)
Állhatnának ugyanakkor akár térbeli elrendezésben is, ahol lehetnének akár egy tetraéder vagy egy
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Eudoxosz hozzájárulása a folytonosság-problémához a kiterjedések (dimenziók) öszszeállításához kapcsolódik. A dimenziók geometriai problémája vetődik fel ugyanis
egy korabeli megoldásban, amely az atomista filozófus, az abdérai Démokritosz nevéhez fűződik. 144 Démokritosz ebben a kis töredékben a gúla és a kúp térfogatának számításához szólt hozzá, és feltételezte, hogy ezek a testek egy csoportnyi az alapjukkal
párhuzamos síkból épülnek fel, azonban ez a feltevés nem problémamentes. 145 Így
nem csodálhatjuk, ha Eudoxosz egy egész más, ettől független bizonyítással állt elő.
Ugyanakkor Heath más sorrendet feltételez: szerinte Démokritosz nem lehetett megelégedve Eudoxosz javaslatával, és nagyszerű dolog, hogy ötletével az infinitezimálisak felé közelített. Arkhimédész végül Démokritosz ötletét is felhasználta. Abban is
biztosak lehetünk, hogy Démokritosz ilyen végtelen felosztásról szóló elgondolása
egyáltalán nem állt ellentétben a fizikális atom-elméletével. 146 Erről egyébként Arisztotelésztől tudunk, aki a Fizikában, mint már szó volt róla, azt állítja, hogy Anaxagorász
és Démokritosz végtelen sok rész érintkezés általi folytonosságának tartják a mindenséget (Γ/4, 203 a19-23).
A recens kutatások alapján másképp is tekinthető Démokritosz problémája. Knorr kimondottan úgy áll hozzá Démokritoszhoz, mint akiről nem feltételezhető valódi matematikai megoldás. Azt is számításba kell venni, hogy Arisztotelész sem említ ilyen
matematikai érvelést, pedig neki tudnia kellett volna erről, és például felhasználhatta
volna a Fizika Z könyvében. Továbbá úgy véli, hogy Arkhimédész megjegyzése arról,
hogy Démokritosznak megoldása lett volna a kúp és a gúla térfogatszámítására nem
hihető, mivel magáról a megoldásról nem is mond semmit. Démokritoszt nem is tartották számon az antik idők matematikatörténetei, azonban úgy tűnik, hogy Eudoxosz
mégis kapott Démokritosztól valami motivációt. 147 Knorr azzal indokolja hipotézisét,
hogy az atom-elmélet egyik kidolgozójához inkább illik az ő fizikai-kozmológiai rendszerének az összevetése az összemérhetetlenek kérdésével. Mégpedig olyan szemszögből, ami általában jellemezte a preszókratákat: azaz anélkül, hogy szétválasztotta volna
a fizikai és a matematikai objektumok létmódját. 148 Ezért inkább feltételezhető, hogy
Démokritosz felvetése kimutathatta a paradoxont a fizikai létezők felosztása és a matematikai dolgok felosztása között. Ugyanis a fizikai felosztásnak meg kell állni egy
bizonyos szinten (atomok), csakhogy egy geometriai kúp másképp viselkedik, mint
egy fizikai, anyagi létező, mivel a geometriai test bármely két szelete között létrehozható egy további szelet, egészen a végtelenig folytatva a sort. 149
Ugyanakkor Reviel Netz Démokritoszt matematikusnak gondolja, bár abban egyet ért
Knorral, hogy Szókratész idejénél korábban nem lehetett jellemző a kifejezetten matematikai problémák megjelenése a filozófiai művekben: tehát az eleai Zénón fizikai
mozgásparadoxonát Arisztotelész tolmácsolja matematikai problémaként. 150 Netz nézete szerint mondhatjuk ugyan, hogy a preszókrata „bölcsek” érdeklődtek matematikainak is tartható problémák iránt, de valódi motivációjuk a zene és a természeti létezők vizsgálata lehetett. Viszont el kell fogadnunk Arkhimédész közlését arról, hogy
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Démokritosz már intuitíve tudta azt, amit később Eudoxosz bizonyított be a kúp és a
gúla térfogatáról, annak ellenére, hogy nem tudjuk biztosan a hozzájuk kötődő időpontokat, sem saját eredeti szövegeket nem ismerünk tőlük. Démokritosz és Eudoxosz
azonban egy „emblematikus pár” a görög matematika történetében: Démokritosz lehetett nagyjából egy nemzedékkel idősebb, és ez a különbség egy érdekes párhuzammal
bír a filozófia történetében, mivel éppen így egy nemzedék választja el a szofistákat
Platóntól. Tehát Netz arra akar utalni, hogy egyformán érzékelhető a korszakváltás 440
és 360 között mind a matematika, mind a filozófia történetében. 151
Eudoxosz és Démokritosz feltételezett vitájának részleteit tehát nem tudjuk szövegesen
alátámasztani. Waschkies szerint viszont Eudoxosz egészen biztosan vitázott az ilyen
típusú dimenziók közötti folytonosság elképzelésével, és kidolgozott egy saját elméletet a geometriai alakzatok finomstruktúrájáról. Erről árulkodik ugyanis az ő nevezetes
arányelméletének az ún. homogenitás-kritériuma. Az Elemek V. 4. definíciója szerint
ugyanis két nagyság csak akkor vethető össze (akkor áll arányban), ha az egyik többszöröse meghaladhatja a másikat. Márpedig az eleai Zénón paradoxonai óta ismeretes
az a felvetés, hogy nagyságot nem haladhat meg nagysággal nem bíró dolog, tehát
mondhatjuk akkor, hogy a vonalat nem növelheti vagy csökkentheti egy pont. Ez a
probléma Eudoxosz körében kerülhetett részletes tárgyalásra, és ebből születhetett
olyan érvelés, amely tisztázza, hogy egy n dimenziós nagyság sosem állhat össze (n-1)
dimenziós részek sorozatából. A homogenitás-kritérium tehát a dimenziókat külön nemekbe sorolja, azzal az indoklással, hogy csak az egynemű dolgok mérhetők össze,
azaz arányíthatók egymással.
Waschkies kimutatja filozófiai szöveghelyeken ennek a matematikai tanításnak a nyomait: mégpedig „Az oszthatatlan vonalakról” című ismeretlen szerzőjű írásban és
Arisztotelész „A keletkezésről és a pusztulásról” című művében. Nézete szerint ennek
a matematikai érvelésnek a befogadása után jutott Arisztotelész a Fizika Z/1-ben oda,
hogy egyesítse a kiterjedt nagyságok szerkezetéről szóló különféle elméleteket (mármint a K1 és K2 definíciót).

/Α/ Az „eudoxoszi” érvelési séma „A keletkezésről és a pusztulásról” szövegében
Waschkies kutatása szerint Arisztotelész „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2-ben a
korabeli geométerek módjára mutatja ki, hogy egy vonal sosem állhat össze egymás
után álló pontok sorozatából; továbbá azt, hogy egy kontinuum bármely tetszőleges
arányban kettéosztható. Ezek után fog az arisztotelészi teória a térbeli nagyságokról
közelíteni a Fizika Γ/4-8 fejezeteinek tanához a végtelenről, mint oszthatóságról. „A
keletkezésről és a pusztulásról” A/2 következtetésének ismételt alkalmazásával ugyanis eljuthatunk oda, hogy minden geometriai kontinuum mindig tovább oszthatókra
osztható. Ez az, amit a Fizika Z/1-ben ténylegesen bebizonyít Arisztotelész. A Fizikában ráadásul még javított is eredeti teóriáján, abban a tekintetben, hogy eredetileg „A
keletkezésről és a pusztulásról” elméletében még a geométerek érintkező definícióját
használta fel. Ennek nehézségét az A/6 szerint maga Arisztotelész is felismerte, de csak
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a Fizika Z/1-ben korrigálta, amikor a Fizika E/3 fogalom-meghatározásaira igyekezett
hivatkozni. 152
(α) A felosztás apóriája 153
Eudoxosz érvelése után nyomozva Waschkies kimutatott egy köztes fázist Arisztotelész gondolatmenetének fejlődésében, amely „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2ben található. Amikor Arisztotelész ezt megírta, akkor már rendelkeznie kellett az E/3
pontosított fogalom-rendszerével, de látható, hogy még nem vonta le azokat a következtetéseket, amiket a Z/1-ben. Ehelyett „A keletkezésről és a pusztulásról” szöveghelyén egy korábbi variánsát alkalmazta annak a matematikai érvelésnek, amit a Z/1-ben
is megtalálunk.
„A keletkezésről és a pusztulásról” A/2, 316 a14-től felmerül a felosztás-probléma, amikor Arisztotelész lényegében azt vitatja, hogy honnan eredhet az atomisták elképzelése. Ugyanis azonnal elutasítjuk az olyan elképzeléseket, melyek szerint lehetséges,
hogy egy test vagy egy kiterjedés egyszerre mindenütt fel legyen osztva. Az a kérdésünk ilyenkor, hogy mi marad a teljes felosztás után.
(1) Azt az alternatívát, hogy semmi sem marad, nem vizsgálja hosszasan. 154
(2) A másik alternatíva az lenne, hogy olyan végső alkotóelemekre oszlik a dolog, melyekből újra összeállítható. Itt azonban megjelenik az összeállítás-probléma egy megoldása, mely a Fizika Z/1-ben és a feltehetően kicsit későbbi keletkezésű „Az oszthatatlan
vonalakról” című írásban is jelen van: olyan kiterjedés sem lehetséges, amely csak pontokból áll (316 a29-34).
Azonban Waschkies nézete szerint „A keletkezésről és a pusztulásról” érvelése inhomogén, azaz különféle rétegekből tevődik össze, éppúgy mint a Fizika szövege. Ugyanis Arisztotelész nem vonja le rögvest a konzekvenciát, hanem újrafogalmazza a felosztás kérdését, ezúttal már a lehetőség (δύναμις) terminus bevonásával. Majd megállapítja, hogy hasznavehetetlen az atomista tan. Azután a felosztás-problémára ad egy teljesen új szemléletű választ, amit a lehetőség-megvalósultság (δύναμις-ἐνέργεια)
fogalompár alkalmazása jellemez. Végül folytatja az apória tárgyalását a keletkezéspusztulás fogalmakon keresztül, a lehetőség-megvalósultság terminusok nélkül.
Waschkies ennek a rétegződésnek a kérdésére azt a választ adja, hogy ebben a szövegben is későbbi keletkezésű betoldás lehet az összes lehetőség-megvalósultság fogalomra hivatkozó rész, mögöttük pedig rekonstruálni lehet egy régebbi magvát a szövegnek. Világos, hogy ez a régebbi – matematikai alapú – érvelés is választ kell, hogy adjon az atomista tan kritikájaként felvetett kérdésre: mi marad a felosztás után. A továbbiakban Waschkies két problémás szövegrészt emel ki ezzel kapcsolatban, melyek véleményem szerint a két előzetesen megállapított alternatívának is megfelelnek:
(1) lehetséges-e „teljesen” felosztani valamit (316 a14-6; 316 b11-12);
(2) van-e valami „szétvághatatlan” elemi rész a dolgokban (316 b32-317 a2).
Ugyanakkor a recens kutatások során Sedley más magyarázatot talált a szöveg sajátos
rétegződésére illetve inhomogenitására. Véleménye szerint a vizsgált szövegrész
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Démokritoszhoz kapcsolódik, mégpedig úgy, hogy Arisztotelész igyekszik rekonstruálni Démokritosz érvelését, és ez a szövegrész mikrostrukturális szervező ereje. 155
Sedley a következő szerkezeti tagolást találja elfogadhatónak: (1) „démokritoszi érv”,
azaz történeti vagy kvázi-történeti rekonstrukció Démokritosz érveléséről, mely mentes Arisztotelész saját ítéleteitől (316 a14-b16); (2) „nem-démokritoszi érv”, azaz egy
fiktív, Démokritosz „szájába” adott érv, mely Arisztotelész szerint Démokritosz válasza lett volna a δύναμις-teóriára, tehát itt kerül bele a Waschkies által kifogásolt
potencialitás a szövegbe (316 b16-34); (3) majd végül Arisztotelésznek mindkét érvet
meg kell válaszolnia (316 b34-317 a12).
Sedley megközelítése tehát egységes egésznek mutatja a szöveget, ami nagy előnye. Az
ő olvasatában Waschkies legfontosabb szöveghelye az összeállítás-probléma matematikai megoldásáról (316 a29-34) az eredeti démokritoszi érvelés Arisztotelész által megfogalmazott rekonstrukciójába kerül. Eszerint a pontok nem teszik sem nagyobbá, sem
kisebbé a kiterjedést, így a pontok nem alkothatnak kiterjedést. Sedley is felfigyel erre a
részletre, bár nem rokonítja matematikusok gondolatmenetével, de azt állítja, hogy ez a
rész a bizonyítéka arra, hogy Arisztotelész nem a saját gondolatait adja elő, hanem valóban igyekszik Démokritoszt követni. Hiszen semmi oka sem lenne részletezni a
geometriai pont és vonal viszonyait, mivel ezt már korábban, „Az égboltról” című írásában levezette. Ez persze szerintem még nem zárja ki, hogy az adott rész nem éppen
Démokritosz érvelése, vagy ha az övé, akkor is származhatna a korabeli matematikából, akár Eudoxosztól is. Ráadásul Sedley észreveszi, hogy Arisztotelész többször párhuzamosan, szinonimaként nevezi meg a pontot (στιγμή) és az érintkezést (ἁϕή) (főleg a
316 b6-8-ban látja őket felcserélhetőnek). Abban azonban úgy tűnik egyet értenek
mindketten (és a matematikusokkal is), hogy a „teljes” felosztás nem jelentheti azt,
hogy már csak a felosztás jelei vagy a részek érintkezési pontjai léteznek, a felosztott
dolog pedig eltűnt. Sedley nézete szerint ugyanakkor ez a felkínált „választási lehetőség” a két fogalom között éppen azt mutatja, hogy Démokritosznak eredetileg nem
„pont” fogalma lehetett, hanem inkább „érintkezésről” beszélhetett. 156
Ezzel teljesen egyet tudok érteni két okból: először is, mint tudjuk Démokritosz és
Anaxagorász Arisztotelész szerint érintkezés általi folytonosságról beszéltek (Fizika
Γ/4, 203 a22). Ennél nyomatékosabb érv másodszor, hogy éppen „A keletkezésről és
pusztulásról” szövegében teszi világossá Arisztotelész, hogy Démokritosz nem érdeklődött pontok, vonalak vagy sík területek, azaz matematikai objektumok iránt. Ugyanis
az A/2 elején azzal indul az értekezés, hogy akik úgy vélik, hogy a keletkezés összetétel, a pusztulás pedig felosztódás, azok vagy oszthatatlan testeket, vagy oszthatatlan
síkokat feltételeznek. Az előbbire példa Leukipposz és Démokritosz, az utóbbira Platón. Továbbá Arisztotelész nem foglalkozik Platón nézetével, mondván, hogy ezt már
megcáfolta (A/2, 315 b24-33). Ahol megcáfolta, az pedig „Az égboltról” című írása, ott
fejtette ki, hogy a testek síkokból és a síkok vonalakból, valamint a vonalak pontokból
való származtatása ellenkezik a matematika alapelveivel (Γ/1, 299 a2-11). Démokritoszt
viszont éppen azért dicséri, mert ő nem ilyen tapasztalástól elvont elméletet gondol ki,
hanem a természeti entitások vizsgálatához jobban illeszkedőt (A/2, 316 a10-14). Így
tehát nem valószínű, hogy Démokritosz geometriai pontokban gondolkodott volna, és
ez megerősíti Knorr véleményét is, miszerint Démokritosz nem matematikai érvet dol155
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gozott ki az atomelméletben, hanem fizikait. 157 Ráadásul Sedley is megfigyeli, hogy a
2. változatban (316 b16-34), ahol a δύναμις-elméletet is bevonja az érvelésbe Arisztotelész, ott valójában a matematikusok ellenében alkalmazza Démokritosz érvét. Mégpedig azért, mert Démokritosz testekről, mint természeti entitásokról beszél.
Ennélfogva Waschkies elképzelésének, hogy ez a 316 a29-34 közötti szövegrész matematikustól származó érvelés, nagy a valószínűsége. Bár az is világos Waschkies és
Sedley nyomán, hogy „A keletkezésről és pusztulásról” vizsgált részében komoly nehézségekbe ütközünk, amikor tisztázni szeretnénk, hogy pontosan melyik gondolat
ered Démokritosztól, Eudoxosztól vagy éppen Arisztotelésztől.
(β) Eudoxosz megoldása 158
Tehát Arisztotelész behozza az érvelésbe az összeállítás-probléma egy általunk már ismert megoldását a 316 a29-34 között, mégpedig anélkül, hogy alkalmazná a lehetőségmegvalósultság fogalmakat. A kérdés az Waschkies szerint, hogy miért nem állhat össze
pontokból a vonal, a válasz lényege, hogy a pontok nem teszik a vonalat sem kisebbé,
sem nagyobbá, tehát az összes pont sem ad semmilyen kiterjedést. Ez egy olyan geometriai érvelés, mely ismerős a Z/1-ből, és majd látni fogjuk, hogy Waschkies „Az
oszthatatlan vonalakról” szövegében fogja felfedezni azt a sémát, melyet szerinte
Eudoxoszhoz lehet kötni.
A megfontolás hátterében az a tétel áll, hogy egy szakasz kettévágásakor két részszakasz jön létre. A kettéosztással azonban nem jön létre új határpont; mivel a két részszakasz eredetileg összetartozott, tehát a végüket jelentő pontok egybeestek. Azaz a határpontok teljes érintkezése voltaképpen teljes egybeesést, egy helyen tartózkodást
jelent. A kettévágáskor így csak annyi történik, hogy ez a két egymást fedő pont elválik, de ezzel nem keletkezik semmiféle új hely, tehát a kettévágott szakasz nem lesz
hosszabb, mint az eredeti volt. Ez tehát a tipikusan geometriai megoldás az egybevágóságra hivatkozva. 159
Waschkies ezen a ponton egy speciális interpretációt fűz az érveléshez: szerinte ez a
feltehetően Eudoxosztól származó geometriai érv egy „dinamikus” felfogása a szakaszdarabolásnak, amit azonban viták követhettek arról, hogy végül is hány darab pont
jelöli ki azt a helyet a vonalon, ahol felosztjuk. Erről a vitáról tanúskodik Arisztotelésznél például „A lélekről” szövege (Γ/2, 427a9-14), ahol a pont egy vagy kettős volta kerül szóba; és a Metafizika szövege (B/5, 1002 b1-7), ahol azt az apóriát mutatja be, hogy
a pont nem válhat ketté a vonal felosztásakor, ám akkor felmerül a kérdés, hogy honnan keletkezett egy új határa a kettéosztott vonalnak. 160
Arisztotelész végső megoldását a Fizika szövegében találjuk (Θ/8, 263 a23-25 és b1214), ahol leszögezi, hogy ha csak gondolatban vágjuk ketté a vonalat, akkor nem számolhatjuk kettőnek a határpontot, mert az szám szerint egy, és csak definíció szerint
kettő. Ez a megoldás azonban Waschkies szerint egy későbbi fázisa Arisztotelész foly157
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tonosság-teóriájának: a lehetőség-megvalósultság fogalompár bevezetéséhez kapcsolódóan. Waschkies értékelése alapján ezzel a megoldással megmenekül a geometria alaptétele (Eukleidész: Elemek, I. 3. definíció; miszerint a vonalnak mindig pont van a végén), és egyúttal a pont kettősségének apóriájából is kitalálunk, de ez a megoldás a
korábbi matematikai verzióhoz képest lemond a „dinamikus” szemléletről egy „statikus” nézőpont kedvéért.
Ezek után „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2 érvelését Waschkies köztesnek tartja
a Fizika E/3 és Z/1 között. (1) Mivel Arisztotelész „A keletkezésről és a pusztulásról”
A/2-ben az összeállítás-probléma eudoxoszi megoldásának alkalmazásakor el kell, hogy
fogadja a pontok teljes érintkezését, amit elvet a Fizika Z/1-ben; így „A keletkezésről és
a pusztulásról” A/2 korábbi kell, hogy legyen a Fizika Z/1-nél. (2) Ugyanakkor „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2-ben, amikor átvált az eudoxoszi megoldásról a saját
lehetőség-fogalmat is alkalmazó megoldására, akkor felhasználja a Fizika E/3 olyan definícióit, melyeket nem alkalmaz a Fizika Z/1-ben. Ugyanis egyrészt kijelenti, hogy a
pontok nem lehetnek kapcsolódók („A keletkezésről és a pusztulásról” A/2, 317 a2-4),
másrészt meg, hogy nem lehetnek rákövetkezők sem (A/2, 317 a7-9). Ezért ez a szöveg
későbbi kell, hogy legyen, mint a Fizika E/3.
Világos, hogy „A keletkezésről és a pusztulásról” érvelése zavart okoz ezzel a kétféleséggel, mert így kétféle érintkezés-fogalmat alkalmaz. Waschkies szerint ezt a problémát Arisztotelész is észlelte, amikor „A keletkezésről és a pusztulásról” A/6 egy érvelésében maga is hivatkozik rá, hogy az érintkezésnek kétféle fogalma van. (1) Szigorú
értelemben azok a dolgok érintkeznek, melyek hatást gyakorolnak egymásra, azaz
nyilván térbeliek; és nyilván a matematikai dolgok is érintkezhetnek, mivel nekik is
van helyük és helyzetük (A/6, 323 a1-2). Igaz, hogy itt Arisztotelész nem mond erről az
érintkezés-definícióról többet, de ez lehet a geométerek által alkalmazott. (2) A másik,
szigorúbb meghatározás szerint pedig azok érintkeznek, melyeknek egy a végük (A/6,
323 a3-6), azaz itt hivatkozik saját Fizika E/3-beli definíciójára.
Tehát Waschkies nézete szerint ezt a köztes megoldást kell majd továbbfejlesztenie
Arisztotelésznek a Fizika Z/1-ben. Azaz úgy kell megfogalmaznia az érvelést, hogy
tisztán csak a saját érintkezés-definícióját alkalmazza, amelyben a pontok még érintkezők sem lehetnek, nemcsak rákövetkezők vagy kapcsolódók.
A kérdés most már csak az, hogy hogyan kapcsolódik mindez Eudoxoszhoz.
Waschkies válasza szerint ez az Arisztotelésznél fellelhető geometriai érv pontosan
illeszkedik Eudoxosz gondolatmenetébe az arányelmélet általánosításáról, mert ez elválaszthatatlan a homogenitás kérdésétől és a dimenziók problémájától.

/Β/ A homogenitás-kritérium és „Az oszthatatlan vonalakról” című írás
Waschkies hipotézise szerint tehát Arisztotelész kezdeti folytonosság-teóriája – „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2 és a Fizika Z/1 idején legalábbis – egy matematikai
alapkutatásra irányult, ami az Elemek V. 4. definíciójához, azaz a knidoszi Eudoxosz
által kidolgozott arányelmélet alapkritériumához kapcsolódott: voltaképpen a dimenziók összevethetetlenségének elméletéhez. Eudoxosz volt az, aki átdolgozta a régebbi
arányelméletet egy általános változatra, miközben például a gúla és a kúp térfogatának
számítását is új módon bizonyította. Waschkies Eudoxosz és Arisztotelész között sze-
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mélyes munkakapcsolatot feltételez, mivel Eudoxosz egy időben Athénban tevékenykedett egy seregnyi tanítványával. 161
Arisztotelész és Eudoxosz személyes kapcsolatát Knorr is megerősíti, valószínű egy
időben kerültek (kb. 367-től) az ifjú Arisztotelésszel a platóni Akadémiára, ahol
Eudoxosz tanított és kutatott, később pedig szintén fenntarthatták jó viszonyukat.
Knorr alapján ugyanakkor hozzá kell tennünk Waschkies hipotéziséhez egyrészt, hogy
nem csak Eudoxosz érdeme az arányelmélet fejlesztése, hanem a közvetlen elődei,
Theodórosz és Theaitétosz is valószínűleg dolgoztak már a fejlesztésen. Másrészt
Knorr azt is kimutatja, hogy Eudoxosz elméletét már az idős Platón is ismerhette.
Ugyanis a Törvények egy szöveghelyén (819-820) arról beszél, hogy helytelen szokás
összekeverni a dimenziókat, bár erről maga is csak „későn” hallott. Mert hogy természetük szerint (ϕύσει ) a hosszúság (μῆκος ) a hosszúsággal, a szélesség (πλάτος) a szélességgel és a mélység (βάϑος ) a mélységgel mérhető össze, azaz voltaképpen a vonal
a vonallal, a terület a területtel, a test pedig a testtel (819 e13-820 a1). 162 Ez nyilvánvalóan az Elemek V. 4. definíciójára, azaz Eudoxosz homogenitás-kritériumára való utalás. Továbbá azt is kifejti Platón, hogy helytelenül járnak el azok a geométerek, akik
nem tanulmányozzák az összemérhetőket és az összemérhetetleneket (μετρητά, ἀμετρήτα
820 c4-5). 163 Ez pedig döntő bizonyíték lehet Knorrnak arra vonatkozóan, hogy
Eudoxosz és elődei kutató munkája elsődlegesen az összemérhetetlenség kezelésére irányulhatott. 164 Waschkies egyébként nem foglalkozik a Törvények című dialógusnak
ezzel a szöveghelyével; pedig megjegyzi, hogy vannak, akik kétes szerzőségű műnek
tartják, ám mégis tanúskodhat az akadémiai szóhasználatról. 165
(α) „Az oszthatatlan vonalakról” és az összeállítás-probléma 166
Waschkies először egy vitatott szerzőségű, de általában Arisztotelész köréhez sorolt
szöveget vizsgál: „Az oszthatatlan vonalakról” című iratot (De Lineis Insecabilibus,
Περὶ ἀτόμων γραμμῶν). Ebben a szerző témája voltaképpen a felosztás-probléma: léteznek-e tovább nem osztható (avagy egységnyi) vonalak. Waschkies szerint nagyon valószínű, hogy Arisztotelész és ez a szerző egymástól függetlenül, ugyanabból a matematikai tanításból idéztek.
Knorr azonban ennek a filozófiai írásnak is igyekszik lekicsinyíteni a matematikai értékét, csakúgy, mint ahogy az arisztotelészi Fizikának. Véleménye szerint „Az oszthatatlan vonalakról” szerzője szembesül egy atomista, materialista kételkedéssel a matematikai objektumok létében. Azt mutatja meg, hogy mennyire összezavarodnak az összemérhetőség matematikai bizonyításának fogalmai (az arány, a nagyság végtelen felosztása,
a közös mérték), ha feltételezünk egy fizikailag minimális és oszthatatlan mértéket. 167
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Waschkies 1977, 18. o.
Ugyanis a μῆκος, πλάτος és βάϑος alapjelentése hosszúság, szélesség és mélység, de másodlagosan
kifejezik a velük jellemzett geometriai objektumokat is. Vö. ugyanerről a szöveghelyről Waschkies 1977,
290. o.
163
Platón: Törvények TLG 2001H (820 c4-5)
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Knorr 1975, 94-6. o.
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Waschkies 1977, 206. o.
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Waschkies 1977, 243-50. o.
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Knorr 1975, 38. o.
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Ugyanakkor az írásmű geometriai szintje szerinte triviális, mert végül nem foglalkozik
az összemérhetők és összemérhetetlenek megkülönböztetésével. 168
Heath egyet ért azzal, hogy a szöveg Arisztotelész környezetéből származhat, mivel
maga Arisztotelész is utal ilyesmire, amikor a Fizika Γ/6, 206 a17-ben megjegyzi, hogy
nem nehéz érvelni az oszthatatlan vonalak ellenében. Heath szerint sem kifejezetten
matematikai az érvelés, de jórészt Eukleidész terminológiáját alkalmazza, és olyan dolgokról beszél, amiket más forrásból nem tudhatunk. 169
Waschkies a részleteket Apelt német fordításából veszi, aki felfigyelt arra, hogy az idézett szöveghely (971 a26-b26) az összeállítás-probléma egy megoldását kínálja. Fő érve
(971 a26-b3) lényegében összeillik a Fizika Z/1-gyel: mivel a pontok nem vonallá állnak
össze, hanem ponttá. 170 Ugyanis (1) először is azt állítja, hogy ami mint egész érintkezik az egésszel, az egy lesz; és (2) másodszor azt, hogy a rész nélküliek akárhányan
vannak, ugyanazt a helyet foglalják el, mint az egész.
A részlet további indirekt érvei (971 b4-26) a geometria ismert tételeivel állnak szemben.
Ha a vonalak pontokból állnának, akkor (1) minden egyenes egyenlő lenne, (2) a kör
nemcsak egy ponton érintkezne az érintőjével, (3) nem lenne különbség az egyenes és a
görbe vonal között. Mindezek egységes elgondolását tanúsítják az összeállításproblémának.
Ugyanakkor, hogy egy speciálisan matematikai szöveggel van dolgunk, azt Waschkies
egy szakkifejezés segítségével bizonyítja: a szerző ugyanazzal a szóval nevezi meg a
közös pontból húzott félegyeneseket, mint az Elemek I. 8. definíciója; mondván, hogy
azoknak egymáshoz „hajlásuk” van (κλίσις). Azonban finomítanunk kell Waschkies
véleményén, hiszen maga a geometriai terminológia alkalmazása még Arisztotelész
Fizikáját sem teszi matematikai szöveggé. Tehát legfeljebb annyit állíthatunk, hogy
ezek a filozófiai szövegek a matematikai szakkifejezéseken kívül őriznek olyan szövegrészeket, érveket, melyeket feltehetően a korabeli matematikusok alkalmazhattak.
(β) Az összeállítás-probléma és az Arisztotelész korabeli matematika kapcsolata 171
Mivel „Az oszthatatlan vonalakról” valószínűleg Arisztotelész utáni szöveg, így nyilván szükséges, hogy kimutassuk a nyomait az összeállítás-probléma és az Arisztotelész
korabeli matematika szükségszerű kapcsolatának. Ezt Waschkies a Fizika Δ/8-ban fedezi fel.
A szöveghely értelmezéséhez előbb a ὑπερέχειν – túllép, felülmúl, meghalad – kifejezés
kétféle jelentésére figyelmeztet. (1) Ez jelentheti két szám aritmetikai különbségét: például a tíz és a kettő közepe hat, mivel éppen annyival haladja meg a tíz a hatot, mint a
hat a kettőt (ld. Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika 1106 a33-35). (2) Jelenthet viszont
arányelméleti viszonyt is: pl. arány szerint a négy éppen annyival haladja meg a kettőt,
mint a kettő az egyet (ld. Arisztotelész: Politika 1301 b33-35).
Mindez döntő bizonyíték lesz Waschkies elemzése során a Fizika Δ/8, 215 b12-20 szöveghelyén, ahol Arisztotelész egyszerre alkalmazza mindkét jelentést:
168

Knorr 1975, 140. o.
Heath 1970, 255-7. o.
170
Ezt érdemes összevetni Ross egy megjegyzésével, aki szerint is Arisztotelész a Fizika Z/1-ben tárgyal
az oszthatatlan vonalak problémájáról, amely Platón köréhez, valószínűleg Xenokratészhez köthető (Ross
1998, 555. o.).
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Waschkies 1977, 251-7. o.
169
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/α/ Az űr (τὸ κενὸν) nem alkothat arányt egy testtel, ahogy a semmi (τὸ μηδὲν) sem
egy számmal.
/β/ Bár „meghaladja”, azaz több a négy a háromnál eggyel, a kettőnél meg kettővel
/aritmetikai különbség/; még sincs olyan arány, amivel a semmit meghaladhatja /arányelméleti viszony/.
/γ/ Mert ami több (τὸ ὑ περέχον) az szétválik a többletre (τὴν ὑπεροχὴν) és arra, am inél
több (ὑπερέχει).
/δ/ Így a négy szétválna arra, amivel több [a semminél] (ὑπερέχει) és a semmire
(οὐδέν).
/ε/ Ugyanígy a vonal sem lehet több a pontnál (οὐδὲ γραμμὴ στιγμῆς ὑπερέχει), mert
akkor pontokból kellene állnia.
A szöveg mondandóját a legkönnyebben úgy értjük meg, ha a „semmit” vagy „űrt”
megfeleltetjük a modern aritmetikai 0-nak, ami teljesen szokatlan, vagy inkább megengedhetetlen a korabeli matematikában, mivel nem létezett a zéró, mint szám. 172
Waschkies alapján Arisztotelész érve úgy rekonstruálható, hogy:
/1/ Értelmetlen a testek és a semmi arányáról beszélni.
/2/ Mert éppígy értelmetlen egy szám és a semmi aránya. (Például a 4 esetén nincs annak értelme, hogy 4+0-ra bontsuk, akárhány 0-t is tennénk hozzá, vagy vonnánk ki
belőle – akkor sem változna.)
/3/ Tehát ezért nem állhat arányban egymással a vonal és a pont sem, azaz a pont nem
lehet része a vonalnak. [Mivel a pont 0 kiterjedésű, míg a vonal egydimenziós.]
Számos fordító elfogadja ezt az anakronisztikus megfogalmazást. Maga Heath is így
értelmezi a szövegben tárgyalt problémát: hivatkozva az Elemek V. 4. definíciójára,
hiszen a 0 semmilyen többszöröse sem haladhat meg egyetlen számot sem. 173 Ross
elkerüli a közvetlen fordítást, csak zárójelben fűzi hozzá a magyarázatot a b12-höz:
mondván, hogy a zéró sem állhat arányban számokkal. 174 Hardie és Gaye fordításában
a 0 szerepel, Hussey azonban ragaszkodik a szó szerinti „űr” és „semmi” szavakhoz
(void, nothing). Majd azt a kommentárt fűzi a szövegrészhez, hogy lényegében az Elemek V.4. definíció következményéről van szó, de Arisztotelész nem mondja ki, hogy
erre utal, és nem is világos, hogy mi a célja ennek az aritmetikai közbevetésnek. 175
Egyedül Wagner magyarázza meg, hogy miért nem javasolt a 0 belehelyezése a szövegbe. Felhívja rá a figyelmet, hogy a „semmi” (Nichts, τὸ μηδὲν) fordítható lenne 0 nak (Null). Csakhogy nincs 0 az ógörög matematikában, ráadásul nem is lenne megfelelő értelme a fordításban a 0-nak. Ugyanis Arisztotelész azt állítja: ahogy a semmi tagadása a számnak, úgy tagadása az űr a mozgási folyamat közegének. Igaz, hogy az
aritmetikai példasor számunkra úgy folytatódna értelmesen: mivel a négy eggyel nagyobb a háromnál, kettővel a kettőnél és hárommal az egynél, ezért néggyel nagyobb a
zérónál. Ám Arisztotelész nem zéróról beszél, azaz neki a „semmi” nem szám, hanem
valami más, ugyanis ha a „semmi” szám lenne, akkor arányban állhatna vele a négy.
Így végül az aritmetikai közbevetés értelme nála sem derül ki.
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Heath 1981, 39. o.: ugyanis ebben is látszik, hogy hátrányos a betűkből származó számjelek rendszere;
a 0, azaz a „semmi” (οὐδεμία vagy οὐδέν ) először Ptolemaiosznál csillagászati számításokban (hatvanas osztójú törtek) jelenik meg, de nem képezi a számsor részét.
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Heath 1970, 117. o.
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Ross 1998, 381. o.
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Gaye-Hardie 1984, 366. o.; Hussey 1983, fordítás: 36. o., megjegyzés: 131-2. o.
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Ugyanakkor Waschkies valójában egy sajátságos keveredésre hívja fel a figyelmünket.
Ugyanis amikor Arisztotelész azt állítja, hogy bár több a négy a háromnál eggyel, a kettőnél meg kettővel /aritmetikai különbség/, még sincs olyan arány, amivel a semmit
meghaladhatja /arányelméleti viszony/; akkor matematikailag szembeötlő, hogy két különböző műveletet nevez meg párhuzamosan: a kivonás különbségét, mint többletet, és
az arányosság nagyobbik tagját, mint többletet (215 b13-16).
Ennek a keveredésnek az a magyarázata, hogy az ógörög matematikában a szám csak
pozitív egészet jelenthetett. A szorzás megfelelt a többszörös összeadásnak, az osztás a
kivonásnak. Az arányt pedig úgy fejezték ki, hogy „része” valaminek: pl. A és B
arányban áll, ha B „része” A-nak. Az egész-rész viszony kifejezésében mint arányelméleti összefüggésben szerepel a kivonás különbsége is, matematikailag így találkozik ez
a két „többlet”. Szemléletesen például ha meg kell határozni, hogy a 8 hogyan része a
12-nek, akkor világos, hogy egyszer teljesen belefér (mivel a 12 több), azután pedig
fennmarad a különbség (12-8=4), amit még meg kell határoznunk (4=8/2; így végeredményben a 8 másfélszer fér rá a 12-re):
12

2222
2222
8
2222
+
8+4+4
12
+4
Ugyanakkor az Elemek V. 4. definíciója úgy van jelen a problémában, hogy a homogenitás az alapfeltétele az arányításnak; tehát a „semmi” mivel nem szám, ezért nem állhat
arányban semmilyen számmal. Az eltérő nembe tartozó dolgok ugyanis nem lehetnek
kivont vagy összeadott részei egymásnak. Így értelmes az érvelés következménye a
pont és a vonal viszonyára: ezért nem állhat arányban egymással a vonal és a pont sem
(οὐδὲ γραμμὴ στιγμῆς ὑπερέχει), mivel a pont nem összeadható és kivonható része a
vonalnak (215 b18-19), így nem „homogének”, nem tartoznak egy nembe.
Itt érkeztünk el az arányelmélet és az összeállítás-probléma kapcsolatához. Waschkies ennek alapján feltételezi, hogy az Arisztotelész korabeli geométereknek az összeállításprobléma az arányelmélet alapdefiníciója miatt volt fontos.
(γ) Az eudoxoszi általánosítás és Arisztotelész szakkifejezései Waschkies és Knorr
alapján 176
Waschkies Arisztotelész és Eudoxosz szoros szakmai kapcsolatára már korábban rávilágított. Arisztotelész műveiben többször felbukkan egy-egy utalás Eudoxosz arányelméletére. Az Elemek V. 4. definíció homogenitás-kritériuma kerül elő például a Második
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Elsősorban Waschkies 1977, 136-150. o.; Knorr 1975, 257-274. o. alapján.
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Analitika B/17, 998 a10; Fizika A/4, 187 b25-6; Fizika Γ/6, 206 b7-12; Fizika Θ/10, 266 b23 szöveghelyeken. 177
Knorr túl az arányelméleten és a homogenitáson, az összemérhetetlenség problémájának
kulcsszerepét igyekszik igazolni a IV. századi matematikában, és ehhez három remek
forrást talál Arisztotelész szövegei között: (1) Topika 158 b29, (2) Fizika 206 b6, (3) Második Analitika 74 a17. A három szöveg egy fejlődés nyomát jelzi: a Topikában egy
Eudoxosz előtti arányelméletre hivatkozik, Knorr szerint Theaitétosz eredményére; a
Fizikában megjelenik Eudoxosz eredménye; a Második Analitikában pedig maga
Arisztotelész veti össze a kétféle, specifikus és általános elméletet. 178
A Topika 158 b29 Arisztotelész „teorémája”, melyben az alapvonal és a terület arányáról beszél. Ebben a specifikus arányelméletre utaló tételben alkalmazni kell az
ἀνϑυϕαίρεσις eljárását, melyet Arisztotelész itt még egy másik szóval illet
(ἀνταναίρεσις), azaz egy Eukleidésznél régebbi kifejezéssel. A tételben vonalak és területek arányítása történik, ami kulcslépése az összemérhető mennyiségeket kezelő X.
könyvnek az Elemekben; így ez egy fontos bizonyíték arra, hogy már Eudoxoszt megelőzően is jelen volt az összemérhetőség problémája a matematikában. A teorémát
Knorr Theaitétosznak tulajdonítja. 179 Waschkies is elemzi a Topika 158 b29-35 közti
szakaszát, és annyit ő is megállapít, hogy ez Eudoxosz általánosítása előtti tétel. 180
A Fizika Γ/5 adott szöveghelyéről már esett szó: itt Arisztotelész arról tesz tanúbizonyságot, hogy ismeri az „Arkhimédész-lemmát” avagy a folytonossági lemma néven is
megnevezhető kimerítési eljárást, sőt általános módon fogalmazza meg és reciprocitását
is bemutatja, ami az Elemek X. könyvében nem bukkan fel. Előbb megállapítja a csökkenő arányú kivonás határtalan lehetőségét (kimeríthetetlenség: 206 b7-9); majd utána
megfordítva: megállapítja az azonos arányú kivonás korlátozott lehetőségét (kimeríthetőség: 206 b9-12). 181
A Második Analitika szöveghelyének az a jelentősége, hogy ott Arisztotelész példaként
alkalmazza Eudoxosz új, általános bizonyítási eljárását az általános (καϑόλου) bizony ítási technikára (kétszer is példázódik vele: A/5, 74 a17-25 és B/17, 99 a8-10). A 74 a1725-ben szembeállítja azzal a régebbi bizonyítással, amely külön-külön vezette le az arányosság esetén a belső tagok felcserélhetőségét az egyes mennyiségek között (számok,
vonalak, testek és idők; ἀριϑμοί, μήκη, χρόνοι, στερεά, 74 a21 -22). Tehát egyrészt
Theaitétoszhoz képest újdonság az általánosítás, másrészt azonban Knorr számára az
összemérhetőség problémájáról is árulkodik a szöveg. Mivel Arisztotelész a vonalakat
megnevezi, de a területeket nem, ezért jogosan gondolhatjuk, hogy az Elemek X. könyvének szellemében arányította Theaitétosz is és Eudoxosz is a vonalakat a területekhez,
amely arányításban a vonalak voltak az elsődlegesek. Így Knorr számára döntő jelentőségű megállapítás, hogy Arisztotelész nyomán ismét felvetődik: Eudoxosz és elődei
kutatási területe elsősorban az összemérhetőség lehetett. 182
E három szövegrész alaposan megerősíti, hogy Arisztotelész élénken érdeklődött a
kortárs matematika iránt, és mondhatni „naprakészen” értesült a legújabb fejlemé-
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nyekről, nem véletlen tehát, hogy jó néhány szöveghelye szolgál támpontul a matematikatörténészek számára.
Arisztotelész és Eudoxosz kapcsolata felvet még egy érdekes kérdést: mégpedig hogy
vajon milyen terminust használhatott Eudoxosz az általános arányelméletben az összes
matematikai mennyiség (geometria: kiterjedések, aritmetika: számok, alkalmazott matematika: időtartamok, stb.) közös, átfogó nemének megnevezésére. Ez az Elemek V. 4.
definícióban a mennyiség vagy nagyság értelmű μέγεϑος kellene, hogy legyen, ami
vitákra adhat okot.
Waschkies azt feltételezi Eudoxosz és Arisztotelész láthatóan szoros munkakapcsolata
miatt, hogy Eudoxosz vezette be a μέγεϑος szót, mint geometriai szakkifejezést, és tőle
vette át Arisztotelész. Először is Oskar Becker matematikatörténeti kutatására hivatkozik, aki szerint az Elemek szövegébe a geometriai kiterjedések összefoglaló neveként
csak Eudoxosz általános arányelméletének kidolgozása után került be a μέγεϑος kifejezés, utólagos „retusálással”; azonban előfordul az Elemek néhány szöveghelyén,
hogy mégsem általános értelemben szerepel, csak a geometriai nagyságokra vonatkozik.
Arisztotelész számos esetben az Elemek V. 4. definíció szóhasználatával ellentétben
nem az általános mennyiséget nevezi μέγεϑος -nak, hanem kifejezetten a térbeli, geometriai nagyságot, azaz a kiterjedést, szemben a számokkal és az idővel. Egyúttal pedig felmerül a gyanú, hogy eredetileg a Fizikában csak a geometriai nagyságokat (azaz
kiterjedéseket) tarthatta folytonosan oszthatónak. Legalábbis erről tanúskodik
Waschkies szerint a Γ/5, 204 a11-12, ahol a mester minden nagyság (μέγεϑος) és sokaság (πλῆϑος: azaz szám, mint sok „egy”) oszthatóságát állítja. Amihez persze rögtön
hozzá kívánkozik a Γ/7, 207 b1-3, miszerint a számok nem oszthatók határtalanul, csak
a kiterjedés (μέγεϑος ). Tehát ha ez így igaz, akkor kezdetben sem az időt, sem a folyamatot (mozgást) nem állította folytonosnak Arisztotelész. Így a folytonosság „alapötlete” világosan a geometriával függ össze. Waschkies pedig joggal állíthatja, hogy
Arisztotelész legalábbis teóriája egy korai fázisában ezért tekinthette szinonimának a
folytonost (συνεχές) és a kiterjedést (μέγεϑος).
Igazán csak arról van meggyőző szöveghelyünk, hogy a legáltalánosabb mennyiség
megnevezése problémás lehetett ezekben az időkben. Arisztotelész ugyanis nyilvánvalóan egy általános axiómát hoz szóba a Második Analitika azon helyén (A/10, 76 a37b2), ahol kimondja azt a tételt, hogy egyenlőkből egyenlőket elvéve egyenlők maradnak (Elemek I. könyv 3. axióma); és ehhez teszi hozzá példaképpen, hogy ezt az általános tételt a geométerek a nagyságokra (μέγεϑος) alkalmazzák, az aritmetikusok pedig
a számokra.
Ez a szöveghely azért is érdekes Oskar Becker észrevétele szerint, mert ugyanakkor
Arisztotelész elhallgatja a „mennyiség” általános nevét; az A/5, 74 a18-25-ben csak anynyit közöl, hogy maga az elmélet létrejött a különböző arányok közös bizonyítására. Ez
Waschkies szerint azért érthető az ő részéről, mert még ha fel is merülne a „mennyi”
(ποσόν) szó alkalmazása, ezt ő eredetileg a kategória-tanban még nem értette az időre,
sőt a helyre sem, mert ezeket önálló kategóriákba sorolta. Az idő (χρόνος) a „m ikor”
(πότε), a hely (τόπος) pedig a „hol” (ποῦ) kategóriájába került. Továbbá Waschkies
szerint még a Metafizika Δ/13-ban (1020 a7-32) is „mennyiségen” csak a kiterjedést és a
számokat érti Arisztotelész, az idő és a folyamat (mozgás) későbbi hozzátétel.
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Összegezve Waschkies álláspontját, nyilván arra vél bizonyítékot találni, hogy
Eudoxosz arányelméleti általánosítása terminus-használati gondokkal is együtt járhatott. Arisztotelész pedig tudhatott ezekről az elméleti vitákról: így, bár egyelőre csak
nagyon feltételesen, de körvonalazható nála egy olyan fejlődés, melynek során fokozatosan egyre általánosabb lett a μέγεϑος szó jelentésköre, majd végül felmerült, hogy
alkalmas-e a legáltalánosabb összefoglaló nem megnevezésére is. 183
Heath megjegyzése a problémához megerősíti Waschkies feltevését annyiban, hogy
valójában sem Arisztotelész, sem a későbbiekben Eukleidész nem utal arra, hogy pontosan hogyan egyesültek a különböző (geometriai és aritmetikai) arányelméletek. Az
Elemek szövegében zavart találunk a μέγεϑος pontos értelmére nézve, Arisztotelész
pedig nem árulja el a végső megoldást a közös névre. 184
Knorr véleménye azonban más irányba tereli a megoldást. Arisztotelész nem véletlenül
szemelte ki éppen az általánosított arányelmélet egy tételét, mégpedig a felcserélhetőségi tételt (ἐναλλάξ, vö. Elemek V. 16. tétel) az egyetemes bizonyítási technika
(καϑόλου) példájául kétszer is a Második Analitikában (A/5, 74 a17-25 és B/17, 99 a810). Éppen a második szöveghelyen azt olvashatjuk, hogy a számok és a vonalak esetében van valami közös jelleg: „amennyiben növekedést bírnak, mint olyat” (99 a10: ᾗ δ᾿ ἔχον
αὔξησιν τοιανδί ). Knorr szerint rosszul értelmezik azok Arisztotelész szándékát, aki a
homogenitás-kritérium összes entitására egy közös nevet akarnak nála találni, mint
például Heath. Ugyanis Arisztotelész csak arra utal, hogy ezen entitásoknak közös
sajátságuk, hogy határozott növekedést bírnak, mégpedig az V. 4. definíció alapján
egymás arányában. 185 Egyébként Knorr kiáll amellett, hogy az ógörög matematikai
paradigmában a geometria és az aritmetika két külön tudományágnak számított, annak ellenére, hogy például az összemérhetetlenek teóriájában együttműködik a két terület. Ezért úgy látja, hogy Arisztotelésznek ezért sem lehetett oka a számokat nagyságnak nevezni. Úgy véli, hogy sokszor félreértik a Második Analitika A/7, 75 b3-6 szöveghelyét, ahol Arisztotelész éppen erről beszél: nem bizonyíthatunk egy geometriai
teorémát aritmetikai alapelvek szerint; például nem bizonyíthatjuk a nagyságok sajátságait aritmetikai módon, „hacsak a nagyságok nem számok”. 186 Ez utóbbi tagmondat
fejezi ki az összemérhetetlenek teóriájának speciális esetét, mert ebben a nagyságok
számoknak vehetők. 187
Egy újabban felmerült megoldási javaslat Arisztotelész dilemmájára Jonathan Lear
írásában arra, hogy Arisztotelész miért csak a geometriai nagyságra szereti alkalmazni
a μέγεϑος kifejezést. Lear is a Második Analitika A/5, 74 a17-25 szövegrészletét említi,
ahol Arisztotelész elhallgatja az általános nevet. Azonban Lear talál egy olyan szöveghelyet, ahol úgy tűnik, hogy maga Arisztotelész szolgál magyarázattal erre: mégpedig
a Metafizika M/3, 1077 b18-1078 a31 között. 188 Arisztotelész itt lényegében a platonikus
nézetek ellen érvel, és az ún. „qua” operátort alkalmazza megoldásképpen. Lear interpretációja szerint amellett érvel, hogy az általános arányelmélet nem kötelez el bennünket arra, hogy elfogadjuk a tulajdonképpeni kiterjedések és számok fölött még
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bármiféle speciális „nagyság” létét. Maga az általános elmélet ugyanis valójában a térbeli nagyságokról és a számokról szól, csak nem mint térbeli nagyságokról és nem mint
számokról, hanem mint általában vehető nagyságokról, azaz mindezek közös tulajdonságáról. Tehát nem szükséges közös névvel illetni őket, és ez illeszkedik Knorr iménti
érveléséhez is.
Lear továbbá jelzi, hogy ez a típusú érvelés a Fizika elején is elhangzik (B/2, 193 b23194 a12), mégpedig hasonló szituációban, teszem hozzá: szintén a platonikus felfogás
ellenében, és szintén a „qua” operátor segítségével. Ott Arisztotelész a fizika tudományát különíti el a matematikától, mondván, hogy a geometria ugyan a természeti létezők vonalait vizsgálja, de nem mint természeti vonalakat, hanem mint geometriai vonalakat.
/δ/ A dimenziók (kiterjedések) problémája és az eudoxoszi megoldás 189
A szakkifejezésekkel kapcsolatos kitérő után Waschkies hozzálát az Eudoxosz és Arisztotelész gondolatmenetében közös dimenzió-probléma tárgyalásához. Egy az Elemekhez írt késő antik szkholion fejti ki azt a tételt, hogy mit jelent a dimenziók azonossága.
Eszerint az aránytanban csak homogén nagyságok vethetők össze, tehát a vonal a síkkal vagy a sík a testtel nem állhat arányban, de két vonal vagy két sík állhat egymással
arányban. 190 A modern matematika halmazelméleti precizitása nélkül az ókori görögök egyszerűen, minden további fejtegetés nélkül, azaz leginkább hallgatólagosan fogadták el a dimenziók azonosságát, mint az általános arányelmélet alapfeltételét. A
problémát Arisztotelész bizonyíthatóan jól ismerte, nemcsak a pont és a vonal esetére,
hanem általánosan is. Erről tanúskodik a Fizika Z/1 vizsgált szöveghelyén kívül „Az
égboltról" című műve (Γ/1, 299 a6-11), ahol utal a Fizika említett helyére és úgy teszi fel
a kérdést, hogy össze lehet-e állítani szilárd testeket síkokból, síkokat vonalakból és
vonalakat pontokból. A válasz Arisztotelész szerint nemleges, mivel már első ránézésre is szemben állna egy ilyen tétel a matematika alaptételeivel. Tehát Arisztotelész tanúskodik róla, hogy az ő korában bizonyított volt, hogy n dimenziós nagyságot nem
lehet összeállítani (n-1) dimenziós alkotórészekből.
Azt, hogy a dimenziók azonosságának kérdése már Arisztotelész előtt felvetődött,
Waschkies Démokritosz korábban említett matematikai tárgyú testimóniumára hivatkozva igazolja (B155). Démokritosz ugyanis a gúla és a kúp térfogatának számításához
azt a feltevést alkalmazta, hogy a testek számtalan síkból épülnek fel; ám ez, mint láttuk Arisztotelész szerint ellentétes a matematika alapelveivel. Arkhimédész tanúsága
szerint pedig Eudoxosz volt az első, akinek sikerült a bizonyítást hozzáigazítani a matematikai alapelvekhez, így Arkhimédész is igazolja, hogy Eudoxosz az Arisztotelész
által is ismert és elfogadott matematikai alapelvekhez járult hozzá.
Korábban már felmerült, hogy Knorr nem fogadja el Démokritoszt mint matematikust,
inkább azt feltételezi, hogy Démokritosz felvetése kimutathatta a paradoxont a fizikai
létezők felosztása és a matematikai dolgok felosztása között. 191 Ugyanis a fizikai felosztásnak meg kell állni egy bizonyos szinten (atomok), csakhogy egy geometriai kúp
másképp viselkedik, mint egy fizikai, anyagi létező, mivel a geometriai test bármely
két szelete között létrehozható egy további szelet, egészen a végtelenig folytatva a sort.
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Waschkiesnál az is felmerül, hogy az ezzel kapcsolatos apória még korábban, az eleai
Zénón elgondolásaiban rejlik, melyet Arisztotelész is megemlít a Metafizikában (B/4,
1001 b7-19). Itt is az összeállítás-probléma dimenzió-azonossági változata kerül szóba. E
sorok szerint Zénón azt állította, hogy nem létezhet olyan dolog, ami máshoz hozzáadódva nem teszi azt nagyobbá, vagy másból elvéve nem teszi azt kisebbé; és Arisztotelész hozzáfűzi, hogy ez olyan, mintha Zénón amellett akarna kiállni, hogy a vonal
pontokból áll. Waschkies pedig megjegyzi, hogy Zénóntól persze nem matematikai
bizonyítást ismerünk erre a problémára, ő csak az ezzel kapcsolatos paradoxont vetette
fel. 192
Az igazi nehézséget azonban az okozza az ókori dimenzió-probléma megértésében,
hogy a görögök másképp alkalmazták a „hosszúság”, „szélesség” és „mélység” kifejezéseket, mint mi. Ám ahhoz, hogy igazoljuk, hogy Eudoxosz már ismerhette az összeállítás-probléma általános megoldását, előbb bizonyítanunk kellene, hogy az ókoriak
világos dimenzió-fogalommal rendelkeztek. A térgeometria kezdetén mindenképpen
zavaró az eltérő szóhasználat, hiszen amíg Platón a „növekedés” jelentésű αὔξη szóval
utal rá 193, addig Arisztotelész általában a „szétválasztás, távolság, köz” jelentésű
διάστημα vagy διάστασις szavakkal nevezte meg a kiterjedést.
Ugyanakkor a görögök nem szokták a „hosszúság” (μῆκος), „szélesség” (πλάτος) és
„mélység vagy magasság” (βάϑος) kiterjedéseit egymással úgy felcserélni, mint mi a
koordinátarendszer tengelyeit. Ehelyett olyan rendnek vetették őket alá, melyben az
alacsonyabb dimenziójú dologból kimaradt a magasabb szint: tehát a sík nem bírhat
térbeli magassággal avagy mélységgel, a vonal pedig nem bírhat a sík szélességével.
Így érthető, hogy a pont egyáltalán semmilyen kiterjedéssel sem rendelkezhet. 194 Sőt
ezek után – állítja Waschkies - az is világos lesz, hogy milyen változatban adhatták elő
a régi geométerek az összeállítás-probléma megoldását, azért hogy eldöntsék, vajon állhat-e a sík vonalakból vagy a test síkokból.
Jómagam még azért úgy is megfogalmaznám ezt a helyzetet, hogy a görögök számára
nem létezett a második dimenzió függetlenül az elsőtől, csak a kettő együtt, mint sík;
sem a harmadik dimenzió egyedül önmagában, csak a másik kettővel együtt, mint test.
Ez egyfajta egymásra épülés, vagy még inkább „összenövés”, ami egy kifejezetten
szemléletes és életszerű, köznapi látásmódból ered, és nem „eléggé” elvont.
Waschkies szerint mindezt megerősítik az Elemek definíciói. Hiszen az I. 1. definíció
azt mondja ki, hogy a pont részek nélküli. Ez teljesen egybecseng Arisztotelész Fizika
Z/1-beli megoldásával és „Az oszthatatlan vonalakról” című írás érvelésével; mivel
ebből az következik, hogy két pont nem adódhat össze egy lineáris kiterjedéssé. Teszem hozzá: legfeljebb mint egész az egésszel érintkezhetnek, azaz egy az egyben létezhetnek, eggyé válva.
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AZ I. 2. definíció szerint pedig a vonalaknak nincs szélességük, ami nyilván továbbgondolható úgy, hogy ha két vonalat egymásra illesztünk (ismét egy az egyben egészként), akkor sem alkotnak szélességet, tehát vonalak nem adódhatnak össze síkká.
Így már érthetővé válik az I. 5. definícióban a „csak” (μόνον ) jelentése: a sík ugyanis
ebben a fogalomrendszerben valóban csak hosszúságot és szélességet bírhat. Természetesen a sorba beleillik a XI. 1. definíció, amelyben beláthatjuk, megint csak nem véletlenül kerül felsorolásra, hogy a testnek hosszúsága, szélessége és magassága is van.
Waschkies viszont úgy fűzi tovább a bizonyítást, hogy rámutat: ez a négy fogalommeghatározás az Elemekben önmagában teljesen haszontalannak látszik, explicite nem
is tartoznak szorosan össze, ám mégis gyanítható, hogy közük van Eudoxosz arányelméletének alaptételéhez, az V. 4. definícióhoz; mivel ezek négyen fejezik ki a homogenitás-kritérium részleteit. Így itt kétségtelenül rábukkanhatunk a régi geométerek által
ismert érvelésre, amit feltehetően Arisztotelész felhasznált a Fizika Z/1-ben – állítja
Waschkies. Hiszen például a XI. 1. egyértelműen Eudoxosz írásából származhat.
Az Elemek I. 1., 2., 5. és XI. 1. definíciók datálásához Waschkies a következő elemzést
végzi el:
/1/ Arisztotelész Topikájában említi a pont, a vonal és a sík definícióját, mint ismert
meghatározásokat (Z/4, 141 b15-22), melyek szerint a pont a vonal határa, a vonal a sík
határa, a sík pedig a testté. Waschkies feltevése szerint ezek a meghatározások az Elemek Eukleidész előtti verziójából származhatnak.
/2/ Ezt - Heiberg észrevétele alapján - Platón Menónjának egy helye is igazolhatja (73
e2-76 a7), ahol az „alak, forma” (σχῆμα) a vita tárgya. Szókratész egy speciális geome triai fogalom-meghatározással példázódik: a határ,vég fogalmán keresztül a sík és a test
definíciójára kérdez rá. Ekkor bukkan fel a szövegben az „alak, forma”, ami a test határa. Ez pedig azonos az Elemekben található, a „síkidomok” nemét megnevező szóval
(σχῆμα) az I. 14-15. és 18-22. definíciókban. Ezért Waschkies szerint gyanús, hogy ez a
fajta meghatározás régebbi, mint az I. 1., 2., 5. és XI. 1. definíciók.
/3/ Ugyanis az Elemek mára fennmaradt szövegében a vizsgált definíciók kiegészülnek
egy-egy továbbival: az I. 1. és 2. után következő I. 3. szerint a vonal végei, határai a
pontok; az I. 5. után következő I. 6. szerint a sík végei vonalak; majd a XI. 1. után álló
XI. 2. szerint a test vége sík. Itt tehát megtalálható az Arisztotelész Topikájában említett
három definíció.
/4/ Csakhogy Eukleidésznél egészen más funkciót töltenek be: azt magyarázzák, hogy
mi a vég, határ. Heath egyébként úgy látja, hogy Arisztotelész kritikája a Topikában
arra vonatkozik, hogy nem szabad elsődleges fogalmak meghatározását későbbiekre
alapozni, tehát helytelen a pontot a vonal határaként definiálni. 195 Eukleidész azonban
nem követte el ezt a hibát, hiszen – valószínűleg saját ötletéből – a határra vonatkozó
magyarázatot később fűzte a pont, vonal, sík és test definíciója után.
/5/ Waschkies szerint ezzel Heath is igazolja, hogy a határra hivatkozó definíciók lehetnek a régebbiek. Waschkies azonban úgy véli, hogy Eukleidész nem Arisztotelész
kritikája miatt változtatott a definíciók rendjén. Kurt von Fritz vizsgálatai alapján
ugyanis nem valószínű, hogy Eukleidész foglalkozott volna Arisztotelész tudományelméletével. Sokkal valószínűbb, hogy ez a rend korábbi ötlet és az Eukleidész előtti
matematikusoktól ered.
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Waschkies 1977, 303. o. 14. lábjegyzetben hivatkozik Heathre: Elements, Vol. I., 165. o.
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/6/ Waschkies hipotézise az, hogy Arisztotelész kritikai példája nem egyszerűen a régi
definíciókra vonatkozik, hanem az Eudoxosz körüli matematikusok munkájának köszönhető, akik az arányelmélet általánosításához járultak hozzá.
/7/ Ezzel lehetővé válik az Elemek V. könyvének datálása is: mivel Arisztotelész a
Topikában egy Eudoxosz előtti arányelméleti definícióra is röviden, teljesen ismertként
utalt. Ezért Waschkies feltételezi, hogy a Topika megírása idején Arisztotelész az Elemek egy korábbi verziójából dolgozott, amely még Eudoxosz előtti kellett, hogy legyen
(például számításba jöhetne León munkája), és valójában Platón Menónjában is erre
történik hivatkozás.
Ugyanakkor Knorr vizsgálódása arra az eredményre jut, hogy Arisztotelész a
Topikában az Eudoxoszt közvetlenül megelőző Theaitétosz matematikai tudását alkalmazhatta, és a Topika egy szöveghelye, mint láttuk, egyenesen azt igazolja számára,
hogy Eudoxosz és elődei valójában az összemérhetetlenség problémája miatt fejlesztették
az arányelméletet. 196
/ε/ Az oszthatatlan vonalakról
Ezek után Waschkies megkísérli rekonstruálni azt az eudoxoszi érvelési sémát, ami szerinte hatást gyakorolt Arisztotelész Fizikájának Z/1 fejezetére. Ennek nehézsége éppen
onnan ered, hogy amint már említettem nem tudjuk magától Eudoxosztól felmutatni
az általános arányelmélet fő tételét, azt ugyanis Arkhimédész sokkal későbbi írásából
ismerjük. Így Waschkies voltaképpen Arisztotelész-szövegekből fejti vissza, hogy a
korabeli matematikusok igenis el kellett, hogy jussanak az általános arányelmélet bizonyításához, és az ún. arkhimédészi axiómát valójában Eudoxosz fedezhette fel.
Annyi már az Elemek szövegéből is világos, hogy az eudoxoszi I. 1., 2., 5.; V. 4. és XI. 1.
definíciókból teljes képet kapunk arra, hogy a kiterjedt nagyságok három osztályba
sorolhatók: vonalak, síkok és testek. 197 Továbbá két kiterjedt nagyság csak akkor állhat
arányban egymással, ha egy és ugyanazon osztályba tartozik. Az a kérdés még, hogy
kifejlesztett-e olyan bizonyítást Eudoxosz, ami szerint két vonal között a különbség
szintén csak vonal lehet; és ennek analógiájára nyilván a síkok között síkok, a testek
között testek.
Pontosan erre szolgál bizonyságul jó néhány arisztotelészi szöveghely. A Metafizika
Δ/25, 1023 b12-3 szerint a mennyiségek (ποσόν), egy bizonyos módon részekre oszth atók. A korábban már vizsgált Fizika Δ/8, 215 b12-20 szerint két szám különbségét csakúgy, mint két kiterjedés különbségét ugyanúgy fejezték ki, a „meghalad” (ὑπερέχει)
szóval; és a geometriai dolgok különbségét a részüknek tartották. Továbbá már azt is
láttuk, „Az égboltról” Γ/1, 299 a6-11 helyén, hogy ahogy pontokból nem állhat össze
vonal, úgy analóg módon a síkok sem állhatnak össze vonalakból, sem a testek síkokból.
„Az égboltról” szövege visszautal a Fizika Z/1-re, és Waschkies szerint világos, hogy ez
az a hely, ahol először találunk kapcsolatot az összeállítás-probléma és a felosztás-probléma
között. Tehát itt találjuk azt az érvelést, amit Arisztotelész a legvalószínűbben
Eudoxosztól kellett, hogy átvegyen. Ennek mibenlétét nem arisztotelészi szövegből,
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vö. 55. o.
Knorr ezeket nevezné a síkgeometria „topológiai” megközelítésének: vö. Knorr 1975, 6. o.
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hanem előbb „Az oszthatatlan vonalakról” című iratból rekonstruálja Waschkies (972
a12-8):
1. Világos, hogy (α) sem vonal nem áll pontokból, (β) sem egyetlen pontot sem lehet
leválasztani egy vonalról, (γ) mert ami elkülönített, az vissza is köthető - tehát teszem
hozzá: itt (α) az összeállítás -probléma, (β) a felosztás -probléma, (γ) a kettő összefügg ése. Ez a rész tartalmazza tehát azt a bizonyos „pótpremisszát”, amit Waschkies olyan
jellegzetesnek tart a Fizika Z/1-ben: „mert ha lehetséges, hogy el legyen véve, akkor az is
lehetséges, hogy hozzá legyen téve” (972 a14-15). 198
Bizonyítása: ugyanis, ha kiterjedt nagysághoz valamit hozzáteszünk, akkor nagyobbnak kell lennie, mint volt; ám egy pont hozzátételével nem lesz nagyobb semelyik vonal sem. Amint Waschkies is megjegyzi, itt a felosztás kérdését (levágható-e egy pont
egy vonalról) az összeállítás-probléma bizonyításával feleli meg a szerző (nem pontokból
áll a vonal).
2. Valamivel előrébb ugyanis kifejtette már, hogy a matematikusok érvelése szerint egy
vonal azért nem állhat pontokból, mert akkor lehetséges lenne, hogy valamely vonal
éppen egy ponttal nagyobb, mint a másik, de ilyen nem lehetséges (971 a6-13). 199 Tehát
ez a szöveg kimondja, hogy a matematikusok szokásos érve szerint két vonal között
sosem lehet egy pont a különbség. Ugyanakkor a „nagyobb” értelemben itt is a „meghalad” (ὑπερέχει) ige van je len, ami Waschkies szerint azt jelzi, hogy itt valóban a korabeli geométerek egy megoldását olvashatjuk az összeállítás-problémára, csakúgy mint a
Fizika már említett szöveghelyén (Δ/8, 215 b12-20).
Ezért Waschkies állítja, hogy az első kísérlet a felosztás-probléma megoldásának visszavezetésére az összeállítás-problémára a Kr. e. IV. sz. matematikusaitól eredhetett. Bár
náluk még egy speciális formában volt jelen a felosztás-probléma, mivel ők nyilván
csak azt fontolták meg, hogy hogyan lehet következtetni abból a bizonyításból, hogy
egy n dimenziós egészt sosem lehet összerakni (n-1) dimenziós komponensekből, arra,
hogy ugyanígy lehetetlen leválasztani egy n dimenziós nagyságból egy( n-1) dimenziós
részt. 200
Emellett valószínűleg a görög geométerek ténylegesen sosem vitatkoztak arról az általános kérdésről, hogy vajon egy kiterjedt nagyság minden tetszőleges arányban felosztható-e két azonos fajtájú részre; az arisztotelészi szöveghelyek azonban igazolják,
hogy a felosztás-probléma korlátozott változatának rendelkeztek a megoldásával, miszerint két vonal különbsége szükségképpen csak egy vonal lehet. Tehát Waschkies
igazoltnak látja azt a feltevését, hogy Arisztotelész a Fizika Z/1-ben egy korabeli,
Eudoxosz köréből származó matematikai bizonyítási sémát használt fel saját teóriájához.
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„Az oszthatatlan vonalakról”, De lineis insecabilibus TLG 2001l (972a14-15)
Ami szerintem úgy gondolható tovább, hogy ekkor a pont tulajdonképpen egy egységnyi méretű, azaz
oszthatatlan vonal lenne.
199

200

Ebben az esetben nyilván nem a határra vonatkozik a leválasztás, mert hiszen az egydimenziós vonalnak gondolatban „leválasztható” a nulla dimenziós végpontja.
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6. A K1 definíció eredete és a két definíció összevetése
/A/ A K1 folytonosság-definíció eredete
/α/ Waschkies elmélete
/1/ Filozófiai előzmények
Waschkies célja annak igazolása, hogy a nemcsak a K2 definíciónak van filozófiai és
matematikai eredete, hanem várhatóan a K1-nek is. Véleménye szerint a K2 definíciótól teljesen függetlenül alakult a felosztás-probléma. A felosztás-probléma eredménye a
folytonos másik definíciója a Fizikában: a K1, miszerint minden folytonos alaptulajdonsága, hogy mindig tovább osztható. A probléma felvetése származhat az eleai
Parmenidész tanítványától, Zénóntól, akinek a nevéhez oszthatósági vagy dichotómia
(διχοτομία: kettéosztás, felezés) paradoxonokat szokás kötni. Ilyen értelemben máris
látható a felosztás közös matematikai és filozófiai gyökere. Knorr azonban ehhez azt a
kritikát fűzi, hogy Zénón paradoxonai nem matematikai kihívást jelentenek, inkább
filozófiai és fizikai nehézségeket. 201
Heath is kijelenti, hogy Zénón apóriái szorosan kapcsolódnak a felosztás-problémához. 202
Arisztotelész tolmácsolásában (Fizika Z/2, 233 a13; és 9, 239 b5) a dilemma egyik ágán a
Dichotómia és az Akhilleusz érve a nagyságok végtelen felosztására hivatkozva kérdőjelezte meg a mozgás lehetőségét, mert ha végtelen lenne az út, akkor a mozgó sosem
érne célba. A másik ágán további két érv (a Nyíl és a Stadionban mozgó sorok) pedig a
tér és az idő véges felosztásán alapult, vagyis oszthatatlan végső elemi részeket feltételezett bennük, ami miatt megint csak kétségessé vált a mozgás lehetősége, hiszen így
az oszthatatlan pillanatokban valójában áll a test. 203
Waschkies a problémára adható egyik megoldásnak, és Arisztotelész közvetlen filozófiai előképének Anaxagorászt tartja. 204, hiszen amint felidézzük erről a Fizika vonatkozó szöveghelyét, Anaxagorász tetszőlegesen iterált felosztásról beszélt, amikor kijelentette, hogy „érintkezés által folytonos a végtelen” (pontosabban Arisztotelész szerint
Démokritosszal együtt állították ezt: Fizika Γ/4, 203 a20-23). 205 Bár ez véleményem szerint nem matematikai megoldás náluk, hanem metafizikai, hiszen az elemekről beszélnek, ami a Kozmosz szerkezetének kérdésébe tartozik.
Ugyanis Anaxagorász fr.1. jelű töredéke, mely nyilvánvalóan az eleai kozmológiára
adott válaszként fogható fel, úgy kezdődik, hogy: „együtt volt minden dolog, végtelenek
számuk és kicsinységük tekintetében”. Továbbá Anaxagorász ilyen értelemben nyíltan választott Zénón dilemmájából is Szimplikiosz Fizika-kommentárja alapján: „mert a kicsinységnek sincs legkisebbje, de mindig van kisebb”. 206 Ennek a végtelenül felosztható Kozmosznak a részei pedig laza érintkezésben álltak, erről beszél Arisztotelész a Fizika
említett részében. Továbbá Leukipposzról állítja Szimplikiosz, hogy végtelen számú
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Knorr 1982, 116. o.
vö. Heath 2003, 191-2. o.; ugyanakkor a zénóni paradoxonoknak a modern matematikában számtalan
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örökmozgó elemet gondolt el: „végtelen és mindig mozgó elemeket, azaz atomokat feltételez,
melyek alakjaikat tekintve is végtelenek, mivel semmi sem inkább ilyen mint olyan, továbbá félbeszakítatlan keletkezést és változást is”. 207 Arisztotelész is előadja róla, hogy elképzelése
szerint a létező nem egy, hanem végtelen sok. Ezek a részecskék kicsiségük miatt nem
érzékelhetők és örökös mozgásukkal hol összekapcsolódnak, hol szétválnak, tehát időlegesen érintkezésbe kerülnek, de nem lesznek eggyé („hatnak és hatást szenvednek,
amennyiben megesik, hogy érintkezők lesznek, mivel ezáltal nem válnak eggyé”). 208
Ami számomra érthetetlen és a későbbiekben még kritika tárgyát képezi, hogy a folytonos felosztás gondolatának filozófiai előzményeit Waschkies nem köti össze a felosztás geometriai problémájával, talán egyszerűen azt sugallva, hogy ezek valahogy
Arisztotelész fejében kötődtek össze.
/2/ Matematikai eredet
Waschkies azt feltételezi, hogy Arisztotelésznél a korlátlan felosztás a végtelen egy
eredeti értelmezéséhez vezet a Fizika Γ/4-8-ban, tudniillik a folytonosság K1 definíciójához. Hozzátéve, hogy ebből az érvelésből izolálható egy régebbi alapréteg, amely
csak kizárólag geometriai térbeli nagyságokra vonatkozhatott, tehát Arisztotelész a
folytonos oszthatóságot előbb a geometriai kiterjedésekre értette, csak azután vonta be
a vizsgálódásba az időt és a folyamatot (mozgást).209 Amihez még megjegyzi, hogy a Metafizikában is található olyan hely, ahol Arisztotelész a folyamatot (mozgást) és az időt a
kiterjedés mögé sorolja, mondván, hogy azok csak másodlagosan számítanak mennyiségnek (Metafizika Δ/13, 1020 a23-32). A „régebbit” másrészt úgy értve, hogy Arisztotelész gondolkodásában korábbi a csak geometriai nagyságokra értett K1 definíció, ami
nemcsak a mozgás vizsgálatát előzi meg, hanem a δύναμις-teóriát is. Ezért vizsgálja a
Fizika Γ/4-8 részében, a végtelen, avagy határtalan (ἄπειρον) elemzésénél a lehetőségét
egy „régebbi”, matematikai alapú érvelés kimutatásának. 210 Hipotézise a következő
gondolatmenetben vázolható: 211
(α) Először is a Γ/4-8 különféle szöveghelyeivel igyekszik alátámasztani az elképzelését. Abból indul ki, hogy Arisztotelész egy érvelésben kijelentette, hogy az, ami osztható, az vagy kiterjedés (μέγεϑος) vagy „sokaság” (πλ ῆϑος), azaz szám lehet (Γ/5, 204 a1112). Később hozzátéve, hogy a szám nem osztható végtelenül, csak a kiterjedés (Γ/7,
207 b1-3), és ez az a korabeli matematikai elgondolás, amit Waschkies keres. Szerinte
nagyon is jelentős észrevétel, hogy Arisztotelész a Fizika szövegében a végtelent előbb
kapcsolja össze a kiterjedés felosztásával, míg az időt és a folyamatot (mozgást) csak ehhez
hozzáfűzve vizsgálja. Ezt támasztja alá az a szöveghely is, ahol Arisztotelész kijelenti,
hogy az idő, a folyamat (mozgás) és a nagyság esetén nem ugyanúgy van jelen a végtelen,
mivel a geometriai nagyság alapján beszélünk a másik kettő végtelenségéről (Γ/7, 207
b21-27). Továbbá érdemes még figyelembe vennünk, hogy a Δ/11, 219 b1-2-ben az időt
egyfajta számnak nevezi Arisztotelész, mármint a mozgási folyamat számának.
Másrészt pedig érdekes, hogy az idő példái tulajdonképpen diszkrét elemekből álló sort
mutatnak a Γ/6, 206 a21-b3 esetén: ahol a napok, az olümpiai versenyek és az emberek
egymás után következéséről beszél. Waschkies utal arra, hogy ez azért nem meglepő,

207

Szimplikiosz CAG IX. 1882 (28.8-11)
Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról TLG 2001a (325 a32-34)
209
Waschkies 1977, 10-11. o.
210
Waschkies 1977, 361. o.
211
Waschkies 1977, 364-8. o.
208

64

mert Platón is így tekintette az időt a Timaioszban (37 d5-8). 212 Ehhez azonban rögtön
hozzá kell fűznöm azt a kritikai megjegyzést, hogy ezekben a példákban Arisztotelész
azért beszél diszkrét, egymás után következő dolgokról, mert egyedek egymásutánjáról beszél, és nem egy adott időszakasz folytonosságáról.
(β) Ugyanakkor a Γ/4-8-ban szerepelnek a Waschkies által későbbi fázisnak ítélt lehetőség-megvalósultság (δύναμις -ἐνέρ γεια illetve ἐντελέχεια) fogalmak, melyeket igyekszik háttérbe szorítani, vagy valamiképpen kihagyni a szövegből. Először is Wolfgang
Wielandra hivatkozik, aki szerint egyrészt csak a Fizika Θ könyvében derül ki valójában a δύναμις-ἐνέργεια illetve ἐντελέχεια terminusok értelme; má srészt a δύναμις
jelenléte a Γ könyvben a „potenciális” végtelen bevezetésekor egyáltalán nem jár
együtt egy határozott terminusalkalmazással. 213 Wieland véleményéből arra következtet, hogy eredetileg Arisztotelész tán nem is szándékozott a valóságot élesen megkülönböztetni a puszta lehetőségtől; és a lehetőség-megvalósultság terminusok emlegetése
csak később végrehajtott, de felületesen elvégzett retusálás.
Ezt a gyanút erősíti Waschkies szerint a Γ/4-6, ezért elsősorban ezekből a fejezetekből
mutatható ki egy régi „magva” Arisztotelész érvelésének, mely a folytonosság K1 definíciójához vezethetett. Ugyanis Wielandot igazolja, hogy a Γ/5-ben csak kétszer fordul
elő a valóság (ἐνέργεια illetve ἐντελέχεια) említése (204 a21 és 28); míg a lehetőség
(δύναμις) egyszer sem. Megjelenésük a Γ/6 206 a14-29-ben pedig lehetséges, hogy utólagos betoldás. Először is gyanús, hogy ennek a szakasznak két tipikus „arisztotelészi”
kezdőmondata van: a 206 a14-15 (λέγεται δὴ τὸ εἶναι…) és a 206 a21 ( ἀλλ ᾿ἐπεὶ
πολλαχῶς τὸ εἶναι…) , mintha két különböző végtelennel kapcsolatos elképzelést olvasztana egybe; az előbbi a δύναμις-elméletet, az utóbbi valami mást. Ugyanis az
utóbbi rész nem egyformán szerepel a Fizika szövegét őrző kódexekben: Waschkies azt
feltételezi, hogy az a23-25 egy később lejegyzett széljegyzet volt, melyet némelyik másoló beleírt a szövegtömbbe, más pedig egyszerűen kihagyott. 214 Ez azért fontos feltételezés neki, mert éppen ebben a szövegrészben köti össze a potenciális és aktuális létmóddal ezt a második példát Arisztotelész.
Ezek után két eltérő érv mutatható ki a végtelen létmódjára: (1) lehetőség szerint van a
felosztás szerint (206 a14-21), vagy (2) úgy van, mint a nappal vagy a verseny, azaz
mindig újabb és újabb lesz (206 a21-23). Azonban másképp létezik a végtelen az idő és
az emberek esetén és másképp a felosztásban: mivel a végtelen általánosan olyasmi,
aminek folyton (végtelenül) keletkezik újabb és újabb véges része; ez azonban nem
lehet az emberek esete, mert ez emberek elkülönült egyedek (206 a25-33). Végül az
apória megoldása a Γ/7 207 a33-b11 alapján: az emberek és a számok váltakozása nem
felosztás általi végtelen, hanem hozzáadás általi, mivel ezek oszthatatlan egységek.
Azonban a kiterjedés végtelensége felosztás általi.
(γ) Ennélfogva ha lefejtjük a konklúzióról a lehetőség-megvalósultság feltehető betoldásait, és az idő és a mozgási folyamat folytonosságát, akkor Waschkies szerint megkapjuk a
régebbi érvelést arra a kérdésre, hogy hogyan létezhet a végtelen. A végtelen mint fel212

vö. Platón: Timaiosz (37 d5-8); ahol Platón az örökkévalóság képmásának nevezi az időt, amit mi az
ég mozgásait követve, a nappalok és éjszakák, a hónapok, majd az évek számlálásával észlelünk.
213
ld. Waschkies 1977, 364. o.: Wieland 1962, 294. és 302. o.
214
vö. Waschkies 1977, 365-6. o. 13. lábjegyzete szerint: az „E” kódexből maradt ki. Ezt a megjegyzést
teszi Ross (1998) szövegkiadása is, de Ross nem kommentálja ennek okát, hanem beleérti az aktuális és
potenciális kifejezéseket (367. o. és 555. o.). Ugyanakkor az „E” kódex alapvető forrásnak számít Ross
megjegyzése szerint is (Ross 1998, 102. és 108. o.).
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osztási folyamat, azaz „a folyton oszthatókra osztható” definíció (K1) Arisztotelész eredeti
elgondolásában így csak a geometriai kiterjedések esetén létezik.
/β/ Waschkies elméletének kritikája
Waschkies célja tehát, hogy megtalálja azt az „eredeti” arisztotelészi elgondolást,
amely alapul szolgál a Fizika teóriájához és még nem tartalmaz két „újítást”: (α) a lehetőség és megvalósultság fogalompárját, (β) az idő és a mozgási folyamat folytonosságának elemzését a kiterjedés analógiájára. Eszerint az marad a Γ/6, 206 a21-b3 alapján,
hogy a kiterjedésbeli végtelen különbözik az idő és az emberek esetétől abban, hogy: 1.
az ugyan általában igaz mindre, hogy a határtalannak nincs meghatározott vége; 2.
azonban a kiterjedések esetén ez úgy jelenik meg, mint egy sorozata a mindig újabb és
újabb elhatárolt részeknek, melyek nem tűnnek el, mint az egyes emberek és mint az
idő részei, hanem fennmaradnak. Ez pedig nem más, mint a geometriai folytonosság
kifejezése a lehetőség és megvalósultság említése nélkül, és úgy, hogy az idő folytonosságát nem tekinti analógnak a geometriai kiterjedések folytonosságával, azaz nem tekinti
folytonosan feloszthatónak. Ezáltal bizonyítottnak látja, hogy a K1 definíció geometriai
eredetű.
Ez az eredmény végül is már többszörösen igazolt és nem meglepő; viszont az idő „eltérő” (régebbi) elemzésének felvetése, és a Γ/4-6 rekonstrukciója erősen kifogásolható.
Elfogadható az a szándéka Waschkiesnak, hogy lefejtse a Fizika jelenlegi szövegéről az
Arisztotelész fejlődésében későbbinek tartható δύναμις-elméletet, és rekonstruálja a
δύναμις-elmélet nélküli megfogalmazását a folytonosságnak. Már ha a gondolatmenet
rekonstrukciójára gondol, és nem a Fizika szövegének szétvagdalására. Ez esetben a K1
definíció úgy hangozna, hogy folytonos az, amelynek a felosztásakor mindig van újabb és
újabb része. Ilyesmi valóban felbukkan a Γ/6 szövegében, csak nem a folytonosra, hanem a végtelenre adott definícióként (206 a27-29): „Mert általában úgy létezik a végtelen,
azáltal hogy mindig az egyik [rész] után egy másikat vesz magához, és amit magához vesz az
mindig véges, ám mégis más és más.” Tagadhatatlan, hogy Arisztotelész számára a végtelen egy folytonosság, csakhogy a Γ/4-8 nem a geometriai folytonosságot, hanem a végtelen metafizikai és fizikai létezését tárgyalja, azaz a természetben és a mozgás, idő, tér
elemzésében betöltött szerepét foglalja össze. Így makrostrukturális szemszögből nincs
értelme utólagos retusálásnak tartani akár a δύναμις-teória jelenlétét, akár a mozgás és
az idő elemzését. Azt sincs értelme számon kérni a szövegen, hogy miért nem szerepel
például a Γ/5-ben a δύναμις kifejezés, hiszen abban a fejezetben éppen a valóság szerint létező végtelen a téma, úgy mint érzékelhető, természeti test. Ezért szerepel benne
az ἐνεργείᾳ vagy ἐντελεχείᾳ , csakhogy többször, mint Waschkies jelzi: a fejezet végén a konklúzió megfogalmazásakor is alkalmazza Arisztotelész; mondván, hogy világos az eddigiek alapján, hogy nem létezik valóság szerinti (ἐνεργείᾳ) végtelen test (206
a7-8). A Γ/6-ban pedig természetesen sűrűben felbukkan a δύναμις-teória, mivel itt a
végtelen potenciális létmódja az érvelés tárgya.
Mikrostrukturális szemszögből annyiban lehet igazat adni Waschkies észrevételének,
amennyiben a Γ/6, 206 a21-b3 szöveghelyén valóban észlelni lehet egy esetleg „máshonnan” származó gondolatsort, pontosabban feltűnik, hogy a Fizika szövege különféle eredetű vagy jellegzetes tartalmú érveket sorakoztat fel, ami jól elkülöníthető más
szövegrészektől. Itt valóban érdekes példák jelennek meg a folytonosságra avagy a végtelenségre: (1) előbb a nap és a verseny (a21-22), (2) majd az idő, az emberek és a kiterje-
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dések (a25-26), (3) azután meg az ember és a ház mellett ismét a nap és a verseny (a3031), (4) végül a konklúzióban pedig megint a kiterjedések, az idő és az emberek kerülnek elő (b1-2). Az apória megoldását összefoglaló részben, a Γ/7 207 a33-b11-ben pedig
felbukkannak a kiterjedések, a számok és az ember, azonban itt az érv lényege szerint a
geometriai és az aritmetikai végtelen szembeállítása történik: miszerint a számok sora
hozzáadás általi végtelen lehet, a kiterjedés pedig felosztás általi, így ezek a példák
nem teljesen ugyanazok, mint a Γ/6-ban.
Abban igaza van Waschkiesnak, hogy a Γ/6, 206 a21-b3 példái értelmezhetők a
δύναμις-teória nélkül is, a megszövegezésükből ugyanis elvben kihagyható. Azonban
értelmük szerint különös módon kereszteződnek. A példák egyik sorában (1) a nap és a
verseny olyan egészt példáz, amelynek mindig vannak újabb részei, azaz a részei nem
egyszerre vannak jelen, hanem folyton keletkeznek; tehát a nap és a verseny egy folyamatként léteznek, ilyen értelemben hasonlítanak a végtelenre. Azonban az ember és
a ház egyszerre jelenlevő diszkrét egység, és nem folyamat (3).
A példák másik sorában (2) a kiterjedésbeli végtelen áll szemben az időbeli végtelennel
és az emberek esetével, mivel (4) a kiterjedés folyton keletkező egyedi részei megmaradnak, az idő (napok, hónapok stb.) és az emberek (nemzedékek) váltakozásában viszont az egyedek elpusztulnak, a folyamat az, ami örökké fennmarad.
Ezzel a kereszteződéssel érzékelhető a Fizika szövegfolyamának az a fajta „rétegződése”, ami sokkal finomabb, mint a Waschkies által felvetett probléma: azaz világos, hogy
Arisztotelész sokféle és szemléletes példát gyűjt össze egy-egy probléma feltárásához.
Ezek a példák pedig, ahogy Waschkies is talált ilyet korábban, származhatnak más,
ismert tanításokból, akár Platón Akadémiájáról is, akár Arisztotelész tevékenységéből,
de elképzelhető, hogy nem véletlenül kerültek a Fizika tanításába, hanem valamiért
érdekesek vagy ismertek a tanítványok előtt is. 215
Ami a jelen dolgozatban ennél fontosabb probléma a Γ/6 nyomán, hogy Waschkies
bizonyítéka nem tökéletes arra, hogy a K1 definíciónak lenne egy „régebbi”, a
δύναμις-teóriát nem érintő megfogalmazása. Ugyanis közvetlenül az általa vizsgált
szöveghely után következik a Γ/6 legjelentősebb matematikai része, ahol Arisztotelész
előadja az eudoxoszi általános arányelmélet folytonossági tételét, mégpedig ahogy azt
már korábban láttuk Knorr matematikatörténeti fejtegetésében: ez a Fizikabeli változat
az Elemekben fennmaradt szöveghez képest sokkal teljesebb, valóban általános és még
ráadásul a reciprocitását is megmutatja a kimerítési eljárásnak (206 b3-12). 216
A folytonossági tétel pedig éppen azt bizonyítja, hogy Waschkies állításának megfelelően a K1 definíció komoly geometriai kapcsolattal rendelkezik, csakhogy ebbe
Waschkies állításával ellentétben implicite a lehetőség vagy képesség (δύναμις) is beletartozik. Megfigyelhetjük ezt például Arkhimédész fogalmazásán a „A gömbről és a
hengerről” című írásának 5. tétele alapján: 217 „a nem egyenlő vonalakból, vagy a nem
egyenlő síkokból, vagy a nem egyenlő testekből a kisebb a nagyobbat annyival haladja meg,
amennyivel önmagához [folyamatosan] hozzáadva képes meghaladni (δυνατόν ἐστιν
ὑπερέχειν, 1.11.18-19) bármely az arányban állókhoz tartozó mennyiséget.” Ám ennél
Arisztotelészhez közelebbi szöveghely is létezik; éppen a homogenitás-kritériumot
megfogalmazó Elemek V. könyv 4. definíció tartalmaz utalást a lehetőségre: „mennyisé215

vö. 39-40. o.
ld. 23. o. és 29. o.
217
Arkhimédész: De sphaera et cylindro TLG 2001A (1.11.16-20)
216
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gek egymáshoz viszonyított arányáról akkor beszélünk, ha az egyik többszöröse meghaladhatja
(δύναται ὑπερέχειν) a másikat”. 218 Ahogy Heath tolmácsolja ezt a jellegzetességet; az
eukleidészi matematikában ugyanis nem szükséges feltételezni a létezését a „végtelenül kicsinek”, elegendő csak azt feltételezni, hogy a kiterjedés folytonos felosztásával
végül képesek vagyunk elérni, vagyis lehetséges, hogy elérjünk bármilyen kicsi kiterjedést, amilyet csak kívánunk. 219
Magyarán Eudoxosz arányelméletét nem lehet elképzelni a lehetőség valamiféle jelenléte nélkül, tehát ha Arisztotelész felhasználta a matematikusok folytonosság-definícióit
is, márpedig ez világos az eddigiekből, akkor semmi akadálya annak a feltevésnek,
hogy a lehetőség (δύναμις) gondolatát is átvehette tőlük, vagy általuk is igazoltnak
láthatta. Ennek tényleges bizonyítása persze más kérdés, és jelenlegi vizsgálódásomnak
nem tárgya. Viszont ez a fajta potenciális végtelen teljesen megegyezik Arisztotelész véleményével a Fizikában, miszerint a matematikusoknak nincs is szükségük semmiféle
aktuális végtelenre (Γ/7, 207 b27-34).
Továbbá amire Waschkies nem figyel fel, hogy van olyan „régi” stílusú szöveg, amely
emlékeztet Arisztotelész szemléletes példáira a Γ/6, 206 a21-b3 szöveghelyen, és egyúttal Arisztotelésznél korábban fogalmazza meg a folytonos felosztás jelenségét. Ez pedig
Platón Parmenidész című dialógusa, melyet egyébként már vizsgált Waschkies. Itt olvashatjuk a következő figyelemre méltó részletet: (165 a8-b3) „a kezdet előtt is folyton
feltűnne másik kezdet, és a vég után is fennmaradna egy másik vég, a közepén meg mások, amik
a középnél is inkább középsők, csak kisebbek”. 220 Ez a megfogalmazás nem beszél lehetőségről, hanem egymás után felbukkanó részeket említ, éppúgy mint Arisztotelész a Fizika
Γ/6, 206 a27-29 szöveghelyén. Azt már persze nem tudom követni, hogy ez a szövegrész esetleg Platónnál mennyiben matematikai eredetű; abban az esetben ugyanis
mindkettőjüknél lehetne egy Eudoxoszt megelőző geometriai fogalmazás a végtelen
felosztásról.
Mindezek következtében Waschkies elhomályosodó konzekvenciáját ezáltal
pontosíthatjuk: egészen bizonyos, hogy Arisztotelész folytonosság-teóriája komoly matematikai és ugyanolyan komoly filozófiai előzményekkel rendelkezik, mind a kortárs,
mind a korábbi gondolkodók körében. Ahelyett, hogy a két tudomány közti elsőségről
vitatkoznánk, ezen a ponton egyelőre meg kell elégednünk a két ágazat békés együttműködésének állításával.

/B/ A két definíció (K1 és K2) összevetése
Amint láttuk, Waschkies szerint Arisztotelész kimutathatóan egy relatíve hosszú fejlődéssel lett képes arra, hogy egyesítse a térbeli nagyságokról szóló három tanítást.
Egyúttal egy olyan hipotézist állít fel, amely ellentétben a szokásos vélekedésekkel
Arisztotelész természetfilozófiai teóriáját két egyértelműen elkülöníthető korszakra
osztja. Így eredetileg nem az idő és a folyamat (mozgás) vizsgálatával foglalkozott a mes-
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Euklidész 1983, 150. o. (fordította: Mayer Gyula); görögül: Eukleidész Elemek TLG 2001g
(5,HOR.4.1-2)
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Heath 2003, 193. o.
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Platón: Parmenidész TLG 2001h (165 a8-b3)
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ter, hanem a korabeli térelmélet és geometria problémáival. 221 Ugyanakkor, mint tudjuk, Arisztotelész nem állt meg itt, hanem továbbfejlesztette az elméletét az idő és a
folyamat (mozgás) elemzésével, melyet a lehetőség és megvalósultság (δύναμιςἐνέργεια illetve ἐντελέχεια) fogalompár alkalmazása jellemez. Waschkies hipotézise
szerint tehát Arisztotelész kezdeti folytonosság-teóriája – „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2 és a Fizika Z/1 idején legalábbis – egy matematikai alapkutatásra irányult,
ami a knidoszi Eudoxosz által kidolgozott arányelmélethez kapcsolódott, és ez az, ami
megerősíti bennünk az arisztotelészi folytonosság-teória geometriai nézőpontjának
jogosultságát. 222
Ugyanakkor Waschkies elemzése végén kifejti, hogy valójában miért ragaszkodik a
folytonosság K1 és K2 változatának erőteljes szétválasztásához. A modern matematika
és logika követelményei szerint ugyanis a három forrás egyesítése a Z/1-ben nem megfelelő, ezért felmerül annak gyanúja, hogy Arisztotelész valami hanyagságot követett
el. Lényegében arra a tételre alapozta a megoldást, hogy a folytonos, amelynek a belső
határai mindig egyek, egyúttal mindig tovább oszthatókra osztható. Ezáltal két különböző folytonosság-fogalmat kötött össze gyakorlatilag egyenértékűvé, csakhogy nem
bizonyította a két definíció teljes ekvivalenciáját. 223 Waschkies úgy foglalja össze eddigi kutatásának eredményét, hogy világos lett a K1 és a K2 definíció két különböző eredete, valamint Arisztotelész szándéka, hogy a Z/1-ben összekösse őket. Ezért bizonyos,
hogy a Z/1 elején található fejtegetésnek az a célja, hogy az olvasót felkészítse a két korábbi elképzelés szintézisére a kiterjedt nagyságok szerkezetét illetően. Csakhogy mai
szemmel nézve Arisztotelész szándéka nem sikerült kielégítően, mert valószínűleg
nem álltak rendelkezésére az ehhez szükséges teoretikus eszközök.
Ez a két definíció ugyanis a modern logika eszközeivel vizsgálva semmiképpen sem
minősül ekvivalensnek, mert mint azt már a bevezetésben jeleztem: a K2 kétargumentumú, a K1 pedig egyargumentumú relációt fejez ki: K2 folytonos az, aminek egybefüggő részei vannak, azaz a részei határai egyek; K1 folytonos az, ami mindig további
folytonosakra osztható. Így mai szemmel nézve Arisztotelész hibázik, amikor a Z/1ben a K2-ből levezeti a K1-et, és egyszerűen egyenértékűnek tekinti őket.
Először is Kurt Reidemeister értékelésére támaszkodik, aki szerint a két definíció között jelentős különbség van: mivel a K2 matematikai szigorúsága hiányos, de ezt a hiányt nem pótolja a K1 megfogalmazása. 224 Ugyanis a K1 matematikailag kidolgozott,
ám még az ógörög matematikai paradigma keretei között sem alkalmas a folytonosság
hiánytalan leírására. Waschkies hozzáteszi Reidemeister véleményéhez magyarázatképpen, hogy tudunk olyan példát mondani, amelyben a K1 nem teljesül valamely
kiterjedésre, tehát kevesebbet állít, mint a tulajdonképpeni folytonosság. Mivel a görög
matematika felfogásában a négyszög átlója és oldala nem mindig „összemérhető” – amit
egyébként Arisztotelész is jól tudott -, tehát ezek nem oszthatók fel korlátlanul egymás
arányában, vagyis akkor nem oszthatók fel végtelenül, azaz bárhol.
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Waschkies 1977, 16-7. o.: ezért nem ad igazat Wielandnak, aki szerint Arisztotelész csak a folytonos
olyan fogalmát kutathatta, amit fizikusként és nem matematikusként lehet elérni, tehát egy axiomatikus
matematika kidolgozása előtt.
222
Waschkies 1977, 18-9. o.
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Waschkies 1977, 359-60. o.
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ld. Waschkies 1977, 370-2. o.: hivatkozik K. Reidemeister Das exakte Denken der Griechen c. művére
(81. o.).
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Reidemeister kritikája annyiban hiányos, hogy anakronisztikusan tekinti az ógörög
matematikát: hiszen a geometriát és az aritmetikát élesen meg kell benne különböztetni. Attól, hogy az oldal és átló aránya nem mindig „összemérhető”, azaz nevezhető meg
egész számokkal, vagyis attól, hogy az ókori aritmetika nem foglalkozott irracionális
törtszámokkal, attól még az ókori geometria el tudott bánni bármely szakasz bármilyen más szakasz méretében való felosztásával, hiszen a geometriai szerkesztés korlátlan folytonosságot tesz lehetővé (vö. például Elemek X.1. tétel).
Továbbá Knorr vizsgálódása alapján kijelenthető, hogy éppen az Arisztotelész korabeli
geométerek „alapkutatásának” tárgya volt az összemérhetetlenség, melynek során a
geometria kezelni tudott bizonyos típusú irracionális nagyságokat. Az Elemek X.
könyve alapján ugyanis, ha két vonal hosszában is és négyzetben is összemérhető, akkor „határozottak” vagy „megnevezhetők”, azaz mai nyelven „racionálisak”, tehát
arányban is állnak (ῥηταί). Ha csak négyzetben mérhetők össze, akkor viszont „arán ytalanok” (ἄλογοι); az abszolút összemérhetetlenek (ἀσύμμετρα) pedig sem hosszban,
sem négyzetben nem mérik egymást (X. 3. definíció). 225 Tehát Reidemeisternek nincs
egészen igaza.
Másodszor Wolfgang Wieland alapján pontosítja a kritikát Waschkies. 226 Wieland szerint Arisztotelész két folytonosság-definíciója abban tér el egymástól, hogy a K2 egy
fizikális relációt nevez meg, míg a K1 egy egyszerű tulajdonságot; aminek az a következménye, hogy akkor a K1 tulajdonság lényegében tartalmazza a K2-t is. Innen veszi
Waschkies a K2 kétargumentumú és a K1 egyargumentumú relációként való megnevezését. Azonban végső soron nem ért egyet Wielanddal; mivel a Fizika egyetlen szöveghelye sem tanúsítja, hogy a K1 mindkét aspektust magába foglalná. Már láttuk, hogy
Arisztotelész egy matematikai érvelésből vette át azt az átvezetést, ami megengedte,
hogy a K2* definícióból a K1-hez jusson. Ezért éppen fordítva igaz: a K2 foglalja magába mindkét aspektust.
Az azonban igaz, hogy Arisztotelész nem vett észre különbséget a két folytonosságdefiníció között. Mindkettőt geometriai vonalakkal szereti szemléltetni: pl. a Z/1, 231 a2425-ben a K2* esetén, a Z/2, 233 a13-21-ben pedig a K1 esetén. Sőt a Z/1 érvelésében,
amikor a K2*-ból levezeti a K1-t, akkor is csaknem kizárólag geometriai dolgok arányára
hivatkozik. Tehát Waschkies konklúziója, hogy Arisztotelész egy és ugyanazon jelenség két aspektusának tartotta a két folytonosság-definíciót.
Viszont vitatja, hogy ezt mennyiben kellene „hibának” neveznünk. Először is azért,
mert Arisztotelész egyébként tisztában volt a reláció és a tulajdonság különbségével.
Erről tanúskodik a végtelennel kapcsolatos elemzése. A Γ/8, 208 a11-13-ban ugyanis azt
állítja, hogy más dolog végesnek lenni, és más dolog érintkezni. Érintkezni viszony,
végesnek lenni azonban nem viszony, hanem velejárója (sajátsága) a véges, azaz határolt dolognak. Ez pedig ráadásul valószínűleg a Γ könyv régebbi magvához tartozó,
tehát matematikai eredetű megállapítás.
Másodszor felmerül a gyanú, hogy Arisztotelésznek azért nem tűnhetett fel ez a különbség, mert a korabeli matematikusoknak sem volt erre megfelelő teoretikus eszközük: azaz a görög geométerek problématudatossága nem állt azon a szinten, mint a
mai matematikatudomány. Az eukleidészi rendszerben nem merülhetett fel olyan
bizonyítás, amely közelítené az ókori nézeteket a maihoz, például, hogy elég sűrűn
225
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ld. Waschkies 1977, 372-4. o.: Wieland 1962, 284-5.o.
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elhelyezkedő pontok alkothatnának-e folytonosságot. Értekezése végén Waschkies
bizonyítottnak látja, hogy az ókori görög matematika végül is nem mélyült el olyan
szinten a felosztás-probléma és összeállítás-probléma kérdésében, mint a modern. Végeredményben ezért tartja anakronisztikusnak Reidemeister kritikáját: mivel az ókorban
nem vehettek észre lényegi különbséget a K2 és a K1 folytonosság-definíciók között. 227

/Γ/ Waschkies értekezésének konklúziója 228
Waschkies lényegében igazoltnak tekinti azt az állítását, hogy Arisztotelész komoly
matematikai érveket és tételeket használt fel a Fizika szövegében, amellyel számunkra
a görög matematikatörténet jeles forrásaként szolgálhat. Ezen túlmenően a Z/1 érvelését bizonyítéknak értékeli arról, hogy Arisztotelész hozzá is járult saját kora alapvető
matematikai vitájához: nevezetesen a felosztás-probléma és az összeállítás-probléma közös
megoldásához. Ezért ellenzi Wieland nézetét, aki szerint Arisztotelész csak fizikusként
közelítette meg folytonosság-problémát. Úgy tűnik inkább, hogy Arisztotelész aktívan
részt vett a korabeli matematika alaptételeiről folytatott kutatásban, és nézetei megfelelnek az eukleidészi Elemek alapelveinek.
Ez a megállapítása komolyan szembemegy a matematikatörténet internalista felfogásával, amely szerint az ókori görög matematika csak kizárólag saját belső motivációjának köszönheti a fejlődését. Nem véletlen, hogy ennek az irányzatnak jeles képviselője,
Wilbur Knorr viszont Wielanddal értene egyet: szerinte Arisztotelész a Fizika Z könyvében nem „matematikai” módon tagadta az oszthatatlan nagyságok feltételezését,
hanem „fizikai” módon, a gyorsabb és lassabb mozgásra hivatkozva. 229
Waschkies azonban igazoltnak látja, hogy a folytonosság-teória kezdetben geometriai
problémaként, azaz a geometriai nagyságok definiálási feladataként van jelen Arisztotelész gondolkodásában, amihez csak később teszi hozzá a lehetőség-megvalósultság
metafizikai terminusait. Így azzal az értékeléssel zárhatja elemzését, hogy „Arisztotelész
a saját folytonosság-elméletét tekinthette úgy, hogy az - többek közt - a korabeli matematika megalapozásának kutatásához is hozzájárult.” 230

7. A geometriai nézőpont eredményei és a Z könyv kinematikája
Hans-Joachim Waschkies értekezésének hasznos eredménye saját vizsgálódásom
szemszögéből először is a geometriai eredetű érvelés leválasztása a metafizikai jellegű
érvelésről, mivel ezzel alátámasztható, hogy jogos a folytonosság geometriai és metafizikai nézőpontjának a megkülönböztetése. Waschkies hipotézise ugyanakkor egész
értekezésében az, hogy csak utólagos betoldás a Fizikában az időre és a mozgási, változási folyamatra való utalás. A magam részéről túlzásnak tartom Waschkies olyan sejtéseit, amelyek szerint Arisztotelész a fizikai, kinematikai kutatását megelőzően konkrétan matematikai kutatást végzett volna, abban az értelemben legalábbis, hogy ő maga
foglalkozott volna ún. matematikai alapkutatással. Sokkal valószínűbbnek tűnik
Waschkies nyomán az a feltételezés, hogy Arisztotelész kapcsolatban állhatott a korabeli jeles athéni gondolkodókkal, így a legnevesebb matematikussal, Eudoxosszal is.
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Waschkies 1977, 374-390. o.
Waschkies 1977, 390-3. o.
229
Knorr 1982, 139. o.
230
Waschkies 1977, 393. o.
228

71

Annyi bizonyos, hogy maga a Fizika, mint Természetfilozófiai előadás, nem tartalmaz
kifejezetten matematikai definíciókat, vagy ilyen definíciók létrehozására szolgáló kísérleteket, hanem felhasználja saját kora matematikai tudását, pontosabban arra alapozza, abból építi fel a természeti létezők mozgásának a magyarázatát. Arisztotelész
kapcsolata a matematikával feltehetően olyan értelemben lehetett szoros, hogy tehát
egyrészt maga is tanulhatta Platón Akadémiáján, másrészt nyilván módjában állt értesülni az Athénban tevékenykedő Eudoxosz elgondolásairól és új eredményeiről, harmadrészt pedig tényleges „öröksége” a görög metafizikának a matematikai kapcsolat.
Elég csak az eleai Zénón mozgás-apóriáira gondolnunk, melyekben már jóval Arisztotelész és Platón kora előtt felmerült a tér felosztásának problémája, bár az vitatható,
hogy Zénónnál a geometriai (gondolati) térről, vagy valós fizikai létezőről lehetett-e
szó eredetileg. Negyedszer még ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy meg kell vizsgálni, Arisztotelész milyen értelemben haladta túl Eudoxosz matematikai érvelését:
matematikai módon, matematikai eredményként elkönyvelhetően, vagy metafizikai
jelleggel.
Összegzésképpen érdemes áttekintenünk Waschkies főbb állításait három tárgy tekintetében: /A/ pontosan hol látja bizonyíthatónak a szöveg geometriai alaprétegének elválását a „fiatalabb” metafizikai rétegtől; /B/ hogyan függ össze Waschkies elemzése
nyomán a geometriai folytonosság két változata, a K1 és K2 definíciót; /Γ/ végül h ogyan gyakorolhat mindez hatást az arisztotelészi Fizika központi kinematikai vizsgálatának tartható Z könyv értelmezésére.
Ugyanis ha elfogadjuk Waschkies kutatásának legalább azt az eredményét, hogy a
geometriai alap nélkülözhetetlen Arisztotelésznek, akkor azzal szembesülünk, hogy:
/A/ Arisztotelész a mozgás magyarázatát előbb tisztán a „legmodernebb” matematikai
teória, az általános arányelmélet alapján fogalmazta meg – azaz kimutatható a Fizika
szövegében egy „arányelméleti” mozgás-magyarázat; szemben egy későbbi metafizikai
nézőpontú mozgás-magyarázattal, mely a δύναμις-elmélet alapján áll. /B/ Továbbá,
hogy valójában nem egy, hanem kettő geometriai folytonosság-definíció bukkan fel a
Fizika szövegében, melyeket Arisztotelész igyekszik feltehetően a korabeli neves matematikus, Eudoxosz nyomán egyesíteni; és ezzel megalkotni a folytonosak ún. finomstruktúráját. Mint tudjuk, ez valóban nem szerepel ilyen világosan kinyilvánított és
részletezett formában a korabeli illetve a hamarosan létrejövő matematikai írásokban
(vö. Eukleidész: Elemek). Ezért tán ennyiben jogos is lehet azt állítani, hogy Arisztotelész hozzátett valamit a korabeli matematikai alapkutatáshoz, ha mást nem is, egy világos kifejtést minden bizonnyal. /Γ/ Továbbá a Fizika interpretációja szempontjából
rendkívül fontos Waschkies azon megjegyzése, hogy nem jellemző mindenütt a
δύναμις-elmélet jelenléte az érvelésben.
Feltűnhet ugyanis, hogy éppen a központi kinematikai vizsgálódás, a Z könyv, valóban
nem tartalmaz utalást erre a speciális arisztotelészi metafizikai megoldásra; ellenben
Waschkies alapján felvetődik hogy az arányelméleti magyarázat elégséges módon támasztja benne alá Arisztotelész kinematikai mondanivalóját. Ekkor viszont az a kérdés
vetődik fel, hogy miért kellene ezt Arisztotelésznek még tovább fejlesztenie, a Θ könyv
teljes körű δύναμις-elméleti mozgás-magyarázatába. Vagy inkább mégis meg kellene
mutatnunk, hogy a Z könyv arányelméleti alapú magyarázata mégsem pont olyan, mint
amit minden változtatás nélkül elfogadna egy korabeli matematikus, mondjuk
Eudoxosz, természetesen úgy, hogy közben a matematika módján nem vonatkoztatna
el a mozgás-változás folyamatától. Ebben az esetben viszont Arisztotelész arányelméle-
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ti mozgás-magyarázata mégsem tisztán csak arányelméleti, azaz nem csak egyszerűen
matematikai nézőpontú teória, hanem valószínűleg matematikai alapon álló, de mégis
metafizikai elgondolás. Ez a megfogalmazás valószínűleg Knorr elképzelésének is
megfelelne.

/A/ Arisztotelész gondolkodásának két alaprétege
Tekintsük tehát át, hogy Waschkies pontosan hol látja bizonyíthatónak a szöveg geometriai alaprétegének elválását egy feltehetően fiatalabb metafizikai rétegtől. Azaz fontoljuk meg, hogyan javasolja Waschkies szétválasztani Arisztotelész Fizikájának arányelméleti és δύναμις-elméleti mozgás-magyarázatát.
A szöveg rétegződésének feltárása azt jelenti, hogy egyrészt az egyébként is elkülönült
érveknek megpróbáljuk feltárni az eredetét vagy a hátterét; másrészt Waschkies időnként akár olyan réteget is megpróbál leválasztani, ami nem olyan egyértelműen különül el, hanem már beépült egy másik szövegezésbe. Az ilyen különböző forrásokra
vagy különböző megközelítési módokra mutató rétegek persze erősen szétdarabolják a
szöveget, és ezért Waschkies kutatásának eredménye egy inkoherensnek, sőt akár roszszul értelmezhetőnek vagy ellentmondásosnak tűnő szöveg lehet. Az Előszóban említettem, hogy ez nem kívánatos interpretációs prekoncepcióra is vezethet; arra a vélekedésre, hogy Arisztotelész Fizikája tele van logikailag hibás, vagy legalábbis gyaníthatóan inkorrekt érvekkel. Másrészről az sem kívánatos, hogy a szöveg ilyen típusú rétegződés-vizsgálata és a geometriai és metafizikai aspektusok szétválogatása szembefordítsa a filozófiát és a matematikát; hiszen ez anakronizmus lenne egy ókori gondolkodó elemzésekor. Ezért is fontos megjegyeznem, hogy a szöveg rétegeinek feltárása csak
történeti kutatás célját szolgálja, és minden esetben azzal az interpretációs prekoncepcióval, hogy ezeknek a rétegeknek végül egy várhatóan koherens természetfilozófiai
teóriát kell szolgálniuk, amelyben a geometriai és a metafizikai aspektus egy célra irányul
és harmonikusan illeszkedik egymáshoz.
A szétválás kimutatása a Fizika szövegében Waschkiesnál négy témát ölel fel: a végtelen elemzését, a folytonos definiálását, a lineáris rendezést és az arányelméletet.
1. Γ/4-8: a végtelen létezési módja
A K1 definícióban kapcsolódik össze a végtelen és a folytonos fogalma. A végtelen
egyik fajtája, a felosztás általi (κατὰ διαίρεσιν ), ami folytonosan osztható. Ennek megfordítása lehetne a folytonos K1 definíciója: az folytonos, ami végtelenül osztható. Legalábbis Arisztotelész erre gondolhat a Γ könyv elején, amikor úgy fogalmaz, hogy: „a
végtelen elsődlegesen a folytonosban jelenik meg, és ezért akik meghatározzák a folytonost, gyakran megegyeznek abban, hogy felhasználják a végtelen fogalmát, úgy hogy végtelenül osztható
az, ami folytonos” (Γ/1, 200 b17-20). 231
Waschkies összegyűjti a definíció filozófiai és matematikai előzményeit, de nem öszszegzi őket. A filozófiai előzmények közül a legrégebbi az eleai Zénón dichotómia (kettéosztás vagy felezés) paradoxona. Anaxagorász metafizikai modellje a végtelen felosztás („mindig van kisebb", ἀλλ᾿ἔλλασσον ἀεὶ 232), az atomisták pedig végtelen számú,
231
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örökmozgó atomról beszélhettek, melyek időlegesen érintkeznek, de nem válnak egygyé, csak laza integrációt alkotnak (a végtelen mint érintkezés általi folytonos). A végtelen felosztás metafizikai problémája tehát létezett Arisztotelészt megelőzően.
Waschkies azonban nem figyel fel arra, hogy bár Platón nem nevezi meg a folytonost,
de mégis van nála olyan szöveghely, ahol beszél a folytonos felosztásról, a
Parmenidész című művében. Ez tehát a metafizikai aspektus az elődöknél.
A folytonos felosztás a matematikában a folytonossági lemma miatt, azaz Eudoxosz
tevékenysége nyomán éppen egykorú Arisztotelésszel. Ennek előzményeit, szöveges
források híján nehéz kinyomozni. Waschkies ezért igyekszik a Fizika szövegéből kifejteni egy ilyen régebbi matematikai eredetű megfogalmazást a felosztásról. Ezt a Γ/4-8ban véli felfedezni, ott ahol Arisztotelész a végtelen létezési módját tárgyalja. 233 Amint
láttuk már, világos, hogy ebben az esetben Waschkies érvelése erősen spekulatív, és
szó sincs arról, hogy a Fizika szövegében ezek a rétegek látványosan különülnének el
egymástól. Valóban érdekesek a Γ/6, 206 a21-b3 példái, ahol a nap és a verseny olyan
egészt példáz, amelynek mindig vannak újabb részei („mindig az egyik [rész] után egy másikat vesz magához”, 206 a27-28: ἀεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο λαμβάνεσϑαι ), azaz a részei nem
egyszerre vannak jelen, hanem folyton keletkeznek; tehát a nap és a verseny egy folyamatként léteznek, amíg az ember és a ház egyszerre jelenlevő diszkrét egység, és
nem folyamat. Továbbá a kiterjedés folyton keletkező egyedi részei megmaradnak, az idő
(napok, hónapok stb.) és az emberek (nemzedékek) váltakozásában viszont az egyedek
elpusztulnak, a folyamat az, ami örökké fennmarad. Ez a megfogalmazás a mindig
felbukkanó újabb és újabb részekről, ugyanakkor rokonságot mutat az említett Platón
szöveghellyel is: „a kezdet előtt is mindig feltűnik másik kezdet” (πρό τε τῆς ἀρχῆς ἄλλη
ἀεὶ ϕαίνεται ἀρχή, 234 .
Ezt a megfogalmazást, mint geometriai aspektust, Waschkies alapján tovább lehet gondolni úgy, hogy a végtelen ismétlődés egy az arisztotelészi δύναμις-elmélet előtti felfogásban úgy értendő, hogy a geometriai vonalat végtelenül meghosszabbíthatjuk
újabb és újabb részszakaszok felvételével. Tehát a geometriai folytonosság megfogalmazásában a matematikusok eredetileg nem kellett, hogy kihangsúlyozzák a lehetőség,
mint olyan jelenlétét, de beleértették. Arisztotelész ezt fejleszthette tovább a δύναμιςelmélettel. Tehát valóban felbukkan a Fizika szövegében olyan részlet, amely inkább
tartható tisztán matematikai, helyesebben arányelméleti oszthatóságnak: a kiterjedést
egy olyan sorozatként felfogva, amelynek mindig tetszőlegesen bukkan fel újabb és
újabb, a többivel „homogén”, összemérhető része. Ez az észrevétel még hasznos lesz a
Fizika Z könyv szövegrészeinek értelmezésében is.
2. E/3: a folytonoshoz kapcsolódó fogalmak vizsgálata
(1) Waschkies először is a közbülső (μεταξύ) definiálásának két rétegét különbözteti
meg (E/3, 227 a7-a10; és 226 b23-34). Az erősen keveredett sorokban két különböző definíció nyomait fedezi fel: az /α/ változat szerint a közbülső az, amihez a mozgó dolog
előbb jut el, mint a céljához; a /β/ változat azonban egy további, kiegészítő magyarázatot kap: mondván, hogy közbülső nem lehet ellentmondókban, csak a két ellentétes
végpontja között a folytonosan mozgó dolog útvonalának.
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Első ránézésre itt sem nyilvánvaló a különbség. Ám Waschkies úgy véli, hogy az /α/
változat eredetileg mégsem a mozgással függ össze, hanem geometriai definíció, tehát
inkább geometriai aspektusra utal, semmint metafizikaira. Ez pedig Platón
Parmenidészére vezethető vissza. A Waschkies által megjelölt részben a „közötte” (ἐν
μέσῳ) kifejezésben szerepel; amikor Platón azt állítja, hogy nincs harmadik az egymással érintkezők között (149 a6); tehát végül is egy érintkezés-definícióból származtatja.
Ugyanakkor érdemes Waschkies vizsgálódását kiegészíteni, mivel van ennek egy másik változata is Platón Parmenidészében. Ott a „közép” (τὸ μέσον) szót alkalmazza
Platón, amikor azt állítja, hogy ez relatíve előbb van, mint az egyenes két végpontja (ld.
Parmenidész 137 e3-4 , 145 b1-2). Világos oka van annak, hogy Arisztotelész miért nem
a geometriai változatot alkalmazza itt az E/3-ban. Hiszen az adott szöveghelyen határozottan a mozgás elemzéséhez fog kapcsolódni a közbülső definíciója: mivel a 226 b2728-ban a folytonos mozgás definiálására tér ki a mester.
Továbbá érdemes még megemlíteni a „között, közbülső” fogalmak és az „egyenes”
geometriai definíciójának a kapcsolatát. Az „egyenes” meghatározása Eukleidésznél is
hasonló, de nem tartalmazza a „közép” vagy „között” kifejezést (Elemek, I. 4. definíció). Heath kutatása szerint valóban csak Platón említett szöveghelye számít ennél régebbi, autentikus definíciónak. 235 Az eredeti platóni meghatározás nyilvánvalóan erősen empirikus, szemléletességen alapuló: mivel úgy lehet interpretálni, hogy a vonal
egy pontjából végignézve a másik végpont felé, előbb látjuk a középső pontját. Engem
ez az empirikus szituáció emlékeztet a földmérők módszerére, ahogy igyekeznek
egyenes vonalat kijelölni. Heath szerint a Platónnál található definíciót többen is átvették. Arisztotelésznél is felbukkan a Topikában (Z/11, 148 b27) a szerző megjelölése nélkül, mint közismert definíció, és azzal a meghatározással együtt, amit Waschkies is
említ: miszerint a vonal a sík határa.
(2) Másodszor Waschkies kimutatja, hogy az érintkező definíciója is kettéválik. Az E/3
záró részében ugyanis vitatja az elkülönült pont (στιγμή) és egység (μονάς) hasonlóságát, kijelentvén, hogy a pontok érintkezők, az egységek viszont rákövetkezők (227 a2732). Ez értelmezési zavart okoz az E/3-ban, mivel a korábbi meghatározás szerint az
érintkezőnek előbb rákövetkezőnek kell lennie. Továbbá a Z/1 úgy kezdődik, hogy az
oszthatatlanok, azaz a pontok nem érintkezhetnek, hiszen nincs végük, ami eggyé válhatna. Az értelmezési zavart úgy lehet kivédeni, ha elfogadjuk, hogy Arisztotelész fejében létezett a Fizika szövegének lejegyzésekor egy másik érintkezés-definíció is:
mégpedig egy olyan, amely szerint a pontok is érintkezhetnek egymással, csak valami
más módon. Itt hasznos Waschkies matematikatörténeti kutatása, mert rávilágít, hogy
ez a fajta érintkezés az, amire a Z/1 elején Arisztotelész csak futólag utal: mondván,
hogy az egész az egésszel is érintkezhet. Waschkies úgy látja, hogy ez a fajta érintkezés-modell a geométerek egybevágóság fogalmára emlékeztet, mégpedig a knidoszi
Eudoxosz arányelméletéhez kapcsolódó érintkezés-fogalom jön majd szóba, amely megengedi két pont eggyé válását, mint teljes érintkezést, egybeesést. Tehát ez esetben elkülöníthető egy eredeti geometriai aspektus.
A közbülső láncszem Waschkies érvelésében Arisztotelész másik nevezetes természetfilozófiai műve: „A keletkezésről és a pusztulásról”. Ennek egy szöveghelyén, az A/6ban, Arisztotelész maga is hivatkozik rá, hogy az érintkezésnek kétféle fogalma van. (1)
Szigorú értelemben azok a dolgok érintkeznek, melyek hatást gyakorolnak egymásra,
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azaz térbeliek; és nyilván a matematikai dolgok is érintkezhetnek, mivel nekik is van
helyük és helyzetük (A/6, 323 a1-2). Igaz, hogy itt Arisztotelész nem mond erről az
érintkezés-definícióról többet, de ez lehet a geométerek által alkalmazott. (2) A másik,
szigorúbb meghatározás szerint pedig azok érintkeznek, melyeknek egy a végük (A/6,
323 a3-6), azaz itt hivatkozik saját Fizika E/3-beli definíciójára.
Így világossá válik, hogy Arisztotelész valóban jól ismerte és alkalmazta is a korabeli
geométerek definícióit, sőt a Fizika érvelésében, nevezetesen a Z/1 elején, meg is kellett
küzdenie a geometriai érintkezés-definíció átalakításával, hogy teljesen kompatibilissé
tegye a saját metafizikai teóriájával.
3. A lineáris rendezettség
Végül még egy harmadik példa, mely szintén „matematikai” látásmódot követel: a
lineáris rendezettség esete. Waschkies megállapítja, hogy Arisztotelész, csakúgy mint
Platón a Parmenidész című dialógusának vonatkozó részében implicite egy geometriai
nézőpontot követtek, amikor az általuk vizsgált érintkező dolgok térbeli rendezését
lineárisan képzelték, azaz egy vonalon egymás után „fűzve”. Nem is kell külön kihangsúlyozni, milyen jelentős megfigyelés ez Arisztotelész Fizikájában, ahol éppen a
geometriai vonal analógiáján alapul az egész mozgás-elmélet. Waschkies Platón
Parmenidészében szövegesen kimutatja a lineáris sort, mint szemléleti módot: ugyanis
a szöveg szerint (n+1) objektum érintkezése n érintkezési ponton történik (149 b-c).
A másik lehetséges variáció a körvonalon (körben) való elrendezés lenne, azonban abban az esetben más a szabály: a körben érintkezők mindig ugyanannyi ponton érintkeznek, ahányan vannak (azaz n objektum n ponton). Arisztotelész pedig a Fizika Θ/9ben használja majd fel a körvonal rendezésének specialitását: (265 a27-b1), vagyis azt,
hogy a ciklikus rendezéskor nincs határozott kezdet és vég.
4. Arisztotelész és az általános arányelmélet kapcsolata Waschkies és Knorr alapján
A metafizikaitól elkülönülő geometriai aspektus a legnyilvánvalóbban az arányelméleti utalásokban mutatkozik meg. Tagadhatatlanul a legnagyobb eredménye Waschkies
kutató munkájának az eudoxoszi általános arányelmélet és Arisztotelész Fizikája szoros kapcsolatának elemzése. Teljesen átlátható, hogy az általános arányelmélet homogenitás-kritériuma nélkül egyszerűen nem lehetne alátámasztani a geometriai pont és
vonal Fizikabeli szerepét: azaz a folytonos mélystruktúráját, mely szerint a pont kiterjedés nélküli és oszthatatlan, és ennek a következményéként, nem számíthat valódi
„anyagi” alkotórésznek a geometriai vonal létrejöttében, sem a geometriai ponttal analóg pillanat (időpont) nem számít bele az időtartam menetébe, sem a mozgási folyamatok nem állhatnak össze pontszerű mozzanatokból.
Wilbur Knorr alapján még két fontos dolgot tehetünk ehhez hozzá. 236 Knorr hipotézise
először is erősíti az ógörög matematikai paradigma és a folytonosság problémájának
összefüggését, mivel kimutatja, hogy az Elemek X. könyve az összemérhetetlenségről
tartalmazza és a fel is használja a folytonosság lemmáját. Másodszor pedig finomítja
Arisztotelész kapcsolatát az arányelmélettel illetve az összemérhetetlenség matematikai kutatásával. Levezeti ugyanis, hogy Eudoxosz egy hosszasabb matematikai fejlődés
beteljesítője, és e fejlődést maga Arisztotelész is követte: két különböző változatát rögzítette ugyanis az összemérhetetlenséggel együtt járó arányelméletnek. Ennélfogva
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megerősíti bennünk azt a vélekedést, hogy Arisztotelész nagyon is érdekelt volt a korabeli matematika problémáiban.
Az Eudoxosz nevéhez fűződő matematikai felfedezés azonnali felhasználása ugyanakkor azt is jelzi, hogy Arisztotelész gondolkodásában, legalábbis a Fizika teóriájában,
fontos szerepet töltött be a matematika. A továbbiakban még kérdéses, hogy hogyan
van jelen az általános arányelméletet alkalmazó mozgás-magyarázat a Fizika szövegében.

/B/ Eredmény a geometriai folytonosságról
Waschkies kutatásának jelentős eredménye a Z/1 elejének (231 a21-b18) érvrekonstrukciója. A Z könyv Arisztotelész kinematikai elméletének a központi részét képezi, így
különösen jelentős annak feltárása, hogy pontosan miből és hogyan indul ki az egész
teória.
Waschkies kimutatja, hogy a Z/1 elején Arisztotelész felhasznál egy geometriai érvelést, amely az általános arányelmélet megalkotójához, Eudoxoszhoz köthető. Az eredeti geometriai érvelés a geometriai folytonosság két különböző meghatározását használja
fel a geometriai vonal finomstruktúrájának elemzéséhez. Ez a két definíció, melyeket
Waschkies K1 és K2 jelekkel rövidít, tehát kifejezetten a geometriai folytonosság meghatározásai, és nincs okunk kételkedni abban, hogy ezzel Arisztotelész teljesen tisztában volt, amikor az érvelést felhasználta. Eszerint (Kontinuum 2) K2 folytonos az, aminek egybefüggő részei vannak, azaz a részei határai egyek; (Kontinuum 1) K1 folytonos
az, ami mindig további folytonosakra osztható. Waschkies jelölése egy anakronisztikus
szemléletet tükröz, mivel a mai matematikai logika alapján a K1 egyargumentumú, a
K2 kétargumentumú relációnak számít, így nem egyenértékűek egymással. Waschkies
azonban feltárja az ógörög matematikai paradigma problématudatosságát, és megállapítja, hogy a korabeli matematikusok nem vettek, azazhogy nem is vehettek ilyen
szempontot számításba. Ennélfogva nincs jelentősége Eudoxosz vagy Arisztotelész
érvelésének vizsgálatakor az argumentumhelyek megszámlálásának, sem pedig hibának nem nyilváníthatjuk a két definíció felcserélését vagy egymásra való vezetését.
Ami azonban mindenképpen hasznosítható a modern logikai elemzésből, hogy ez a két
definíció annyiban eltér az ókori paradigma viszonyai között is, hogy a K2 inkább számít valódi relációnak, míg a K1 tulajdonság; és ennek, mint láttuk valószínűleg Arisztotelész is tudatában volt.
Tehát Arisztotelész úgy indítja a Z könyvet, hogy a két geometriai folytonosság-definíciót
összeköti, mégpedig Eudoxosz érvelési sémájának alkalmazásával. Az érvelési séma
beleillik az általános arányelmélet rendszerébe, sőt elengedhetetlen feltétele annak: az
ún. homogenitás-kritérium alátámasztásához szükséges.
Ebből máris nyilvánvaló, hogy Arisztotelész a Z könyvben tudatosan vezette be
Eudoxosz legújabb matematikai eredményét a saját mozgás-teóriájának kidolgozásába.
Érdekes, hogy Knorr internalista matematikatörténeti vizsgálódásában ennek ellenkezőjét jelenti ki: szerinte a Fizika Z könyve nem tartalmaz matematikai érvelést az oszthatatlan vonalakkal szemben. 237 Az eddigiek alapján azonban feltételezhető, hogy
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nemcsak a Z elején, de a Z könyv egészében még megtalálható a nyoma ennek a geometriai szemléletnek. Waschkies ilyen irányban nem kutatott tovább.
1. A Z/1 elejének érvrekonstrukciója
A Z/1, 231 a21-b18 mikrostruktúrájának feltárása során Waschkies megmutatja, hogy
Eudoxosz eredeti geometriai érvelését hogyan lehetne rekonstruálni:
Bizonyítandó tétel: pontokból nem áll össze a vonal (összeállítás-probléma).
„Belső” tétel: pontot hozzátéve a vonalhoz, vagy elvéve a vonalból, nem változik annak mérete (felosztás-probléma).
Pótpremissza: ugyanis elvárjuk, hogy ha egy módon felosztunk valamit, akkor
ugyanazon a módon össze is adhatjuk.
„Belső” konklúzió: tehát a pontnak nincs nagysága (mérete, azaz dimenziója).
Konklúzió: tehát világos, hogy kiterjedés nélküli pontokból nem állhat össze a
kiterjedéssel bíró vonal (összeállítás-probléma).
Arisztotelész érvelése hasonlóképpen alakul.
1. (Z/1, 231 a21-b6) Kiindulás: a bizonyítandó tétel
(α) (231 a21-29) A Z/1 kezdetén Arisztotelész rátér az összeállítás-problémára:
(1) mivel per definitionem csak azok érintkezők, melyeknek együtt vannak a végpontjaik, (2) K2 definíció: és csak azok folytonosak, melyeknek egy közös végpontjuk van, (3) ezért
a részek nélküli nem állhat össze folytonossá, hiszen nincs vége, határa sem.
Tehát a pontokból nem lehet vonal.
(β) (231 a29-b6) Kitérő a pontok geometriai egybevágóságára (Eudoxosz érintkezésfogalmára):
Az érintkezés esetén azonban háromféle módból lehet választanunk: érintkezhet
ugyanis egész az egésszel, rész a résszel és rész az egésszel is. A pontok tehát csak az
első módon érintkezhetnek, ezért nem állhat belőlük össze folytonos.
2. (Z/1, 231 b6-18) A felosztás-probléma visszautalása az összeállítás-problémára:
(α) (231 b6-10) A bizonyítandó tétel az összeállítás-probléma: pont és pont (vagy pillanat és
pillanat) nem lehet rákövetkező viszonyban, vagyis nem állhat belőlük össze kiterjedés (hossz
és idő; μῆκος, χρόνος; azaz tulajdonképpen valam i folytonos). Másképp: egy vonal
nem azonos egy pontsorral, mint rákövetkező elemek sorozatával, vagyis a pontok
nem következhetnek közvetlenül egymásra. Tehát újra felbukkan az E/3-ból a rákövetkező definíciója (b8-10): azok rákövetkezők, melyek között nincs azonos nembeli.
(β) (231 b10-11) Pótpremissza (valószínűleg Eudoxosz érveléséből): mivel minden összetett dolog olyan részekre osztható, amilyenekből áll; így tehát csak akkor lenne oszthatatlanokra osztható, ha oszthatatlanokból össze is lehetne állítani.
(γ) (231 b11-12) A pótpremissza miatt visszavezethető az összeállítás-probléma a felosztás-problémára, ezért fel lehet használni K1 definíciót: az folytonos, ami nem osztható
oszthatatlanokra.
(δ) (231 b12-15) Hogyha pontokra osztható egy vonal, akkor diszkrét pontok sorából
össze is állítható, de ebben az esetben a már pontokra osztott részszakasz lesz kérdéses,
ez ugyanis logikusan ismét vagy osztható, vagy oszthatatlan. Ám ha osztható, akkor
nyilván nem tartozik egy nembe a többi itteni ponttal, tehát nem is rákövetkező; hiszen
diszkrét és oszthatatlan pontok soráról beszélünk, így az egyszer már pontokra osztott
szakaszon a pontokat kellene tovább osztani; viszont ha meg oszthatatlan a pontok
sorából álló vonal, akkor a vonalnak, mint folytonosnak nem felel meg többé.
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Azaz lehetetlenségre jutunk, ha pontokból állónak feltételezzük a vonalat.
3. (Z/1, 231 b15-18) Konklúzió:
Tehát azért nem lehet egyetlen részszakasz sem oszthatatlan, mert a folytonos részeinek mindig egyek a határai (K2 definíció), azaz benne mindig oszthatók érintkeznek
oszthatókkal; mivel az lehetetlen, hogy oszthatatlan érintkezzen oszthatatlannal. Ezért a részek folyton tovább oszthatók, még tovább oszthatókra (K1 definíció).
Tehát láthatjuk, hogy Arisztotelész ebben az érvelésben valójában az E/3-ból ismert
folytonos-definícióból (K2) vezet le egy másik folytonos-definíciót (K1), és ehhez a levezetéshez Waschkies szerint valószínűleg az Eudoxosztól eredő geometriai érvelést
alkalmazza.
2. A K1 és a K2 mint a geometriai folytonosság definíciói
Az a kérdés merülhet fel bennünk, hogy miért tűnnek egyenértékűnek az ókori filozófus és matematikus szemében a K1 és K2 definíciók. Tehát tartalmaznak-e teljes körű
egymásra vonatkozást, úgy ahogy Eudoxosz érvelésének pótpremisszája megfogalmazza: ami felosztható, az ugyanazon a módon össze is állítható, és ez nyilván fordítva
is igaz.
Ha jól megnézzük a két definíciót, láthatunk egy szembetűnő aszimmetriát. A K1 szerint: folytonos az, ami mindig további folytonosakra osztható. Ez nem részletezi azt a
módot, ahogyan a felosztásnak meg kell történnie. Ugyanakkor a K2 szerint: folytonos
az, aminek egybefüggő részei vannak, azaz a részei határai egyek. Ez a definíció viszont meghatározza az összeállítás mikéntjét (közös határ), anélkül, hogy kihangsúlyozná a végtelenségét az összeállítás lehetőségének. Akkor lennének szimmetrikusak,
ha (α) vagy mindkettő a végtelen lehetőségről beszélne; vagy (β) ha mindkettő a végt elen lehetőség megvalósítási módját is előadná.
(α) verzióban: K1 folytonos az, amit mindig tovább lehet osztani folytonosakra;
K2** folytonos az, amihez mindig újabb és újabb részeket lehet hozzákötni.
(β) verzióban: K1*** folytonos az, amit mindig tovább lehet osztani azáltal, hogy a leváló részeinek a határpontjai közösek maradnak; K2*** folytonos az, amihez mindig
újabb részeket lehet hozzákötni, azáltal, hogy az elkülönült részszakaszok határpontjai
eggyé válnak.
A Fizika szövegében vizsgált definíciók azonban aszimmetrikusak: mivel a felosztásprobléma esetén nincs kifejtve a kettéválása a pontoknak (K1); az összeállítás-probléma
esetén pedig nincs kihangsúlyozva a végtelen lehetősége a hozzátételnek (K2).
Továbbá az is felvetődik, bár ez nehéz kérdés, hogy melyik lehet átvétel a
geométerektől, és melyik lehet Arisztotelész saját elgondolása. A K1 ugyanis emlékeztet a „végtelen” mások által megszokott meghatározása (vö. Fizika Γ/1, 200 b17-20). 238
Waschkies egyáltalán nem összegzi a probléma ontológiai hátterét, legfeljebb néha utal
rá. Véleményem szerint intuitíve azt lehetne gondolni, hogy elsődleges a felosztás
megoldása az összeállításhoz képest: ha gyakorlati, empirikus szemszögből nézzük a
problémát, akkor világos, hogy bármely valós, természeti létezőt könnyebb feldarabolni, mint úgy összeragasztani, szegecselni vagy kötözni, hogy észre se lehessen venni
rajta a korábbi vágást.
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A probléma mélyén azonban inkább sejthető egy metafizikai elgondolás, amit maga
Arisztotelész is elfogad: a látható világ végessége. A természetfilozófia fontos kérdése,
hogy létezik-e egyáltalán végtelen érzékelhető nagyság (μέγεϑος αἰσϑητὸν ἄπειρον,
Γ/4, 204 a1-2). A problémát a Γ/5-ben vizsgálja meg, és a rá adott válaszok között rögvest felbukkan egy geometriai definíció: alapvetően azért nem létezhet ilyen, mert a
test, azaz a természeti létező, eleve határral bír, tudniillik a felszínével van meghatározva (τὸ ἐπιπέδῳ ὡρισμένον ; Γ/5, 204 b5-6).
Arisztotelész kozmológiai modellje a véges nagyság, ahogy ezt a Γ/7, 207 b19-21 szöveghelyen megindokolja: mivel az érzékelhető dolgok között nem létezhet végtelen,
ezért nem is lehet túllépni minden nagyságon; ugyanis semmi olyan sincs, ami nagyobb lenne, mint az ég (τοῦ οὐρανοῦ μεῖζον).
Ezért nem fogadja el a kiterjedés tekintetében a hozzáadás általi végtelent, csak korlátozó arányban: azt mondja, hogy a geometriai nagyság hozzáadása tekintetében is csak
úgy létezhet a végtelen, mint a felosztása tekintetében, azaz arányosan egyre kisebb
részek elvétele és hozzáadása lehetséges csak; vagy különben kimerül a véges nagyság
(Γ/6, 206 b3-12).
Arisztotelész következetesen kiáll a világ „aktuális” végessége mellett: ezért ítéli el
Melisszoszt szemben az eleai Parmenidésszel. Parmenidész ugyanis egy véges világról
beszél, míg Melisszosz egy, ám végtelen világról. Láthatjuk ezt a Γ könyvben (Γ/6, 207
a15-17), ahol valójában csak megismétli az A könyvben mondottakat, miszerint
Melisszosznak azért nincs igaza, mert ha a mindenség egy (A/2, 185 b7, ἓν τὸ πᾶν) ,
akkor az egy létező az egy szubsztancia, aminek bármiféle mennyisége például a végtelensége az tulajdonsága, ezért nem állítható szubsztanciaként; vagy ha még egy
szubsztanciát állít, akkor meg nem egy a létező (A/2, 185 a32-b5). Ám Parmenidésszel
sem ért egyet teljesen, mivel az egy határoltsága nem járhat együtt az oszthatatlanságával, hiszen nem a határolt dolog oszthatatlan, hanem a határa (A/2, 185 b16-19).
Ugyanakkor Knorr paradoxnak látja azt a helyzetet, hogy Arisztotelész éppen kozmológiai alapon utasítja el a végtelen aktuális létét, miközben a fizikai érvet átviszi a geometria absztrakt birodalmába. Szerinte ugyanis ez sérti az eukleidészi geometria érdekeit; mivel a végtelen szinte másképp szóba sem jön az Elemekben, mint azáltal a követelmény által, hogy bármely adott vonalat végtelenül (ἐπ᾿ ἄπειρον) ki lehessen terjeszteni (vö. Elemek I. könyv 2. és 5. posztulátum). 239 Tehát ha a görög geométerek Arisztotelész állításának megfelelően enélkül is tevékenykedhetnének, akkor voltaképpen
egy nem-eukleidészi rendszerhez jutnának. 240 Azonban Knorr itt nem fontolja meg,
hogy Arisztotelész a Fizikában meg is magyarázza a „hozzáadás általi” végtelen létmódját úgy, hogy az korlátozottan bár, de megfeleljen ennek a követelménynek. Éppen
Eudoxosz eljárása teszi lehetővé számára a megoldást: a kiterjedés ugyanis végtelenül
növelhető, de csak egyre kisebb arányban (Γ/6, 206 b3-9). 241
Ezek után nyilván nem véletlen, hogy aszimmetrikus a két folytonosság-definíció: a K1
definíció a felosztás tekintetében végtelen lehetőséget állít, a K2 pedig inkább az össze239

Eukleidész: Elemek TLG 2001g (I,AI.5.3)
Knorr 1982, 122. o.; Knorr például Heath nézetével áll szemben ebben a kérdésben, mivel Heath ezt
Eudoxosz általános arányelméletéhez és a kimerítési eljáráshoz illeszkedő elgondolásnak látja, hozzátéve
– ami nyilván szemet szúr Knorrnak -, hogy ezáltal tudott a görög geometria továbblépni a zénóni és
démokritoszi felosztási dilemmákon, és az oszthatatlan vonalak feltevésén (Heath 1970, 111. o.).
241
Ebben az az érdekes, hogy maga Knorr is méltatja Arisztotelésznek ezt az észrevételét, mint a reciprocitás megállapítását a kimerítési eljárásban (vö. 29. o.; Knorr 1975, 293. o., 49. jegyzet).
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állítás módját határozza meg, és nem hangsúlyozza ennek végtelenségét. De mint láttuk, Arisztotelész Fizikabeli teóriáját figyelembe véve megfogalmazhatók szimmetrikusan is.
Az sem lehet véletlen, hogy miért a geométer adja meg a választ a kétféle probléma
közös megoldására: számára valamit felosztani ugyanúgy lehet, mint összeállítani. Ez
megint metafizikai hátteret rejt, hiszen a geométer azért mondhatja ezt, mert már tisztázott az az ontológiai különbség, ami a geometriai létezők és a „valós”, természeti
létezők között van.
Az eddigiek alapján világos, hogy Waschkies vizsgálódását szükséges a továbbiakban
ontológiai, metafizikai irányba kiterjeszteni.
2. Hogyan adható meg a geométerek folytonosság-definíciója?
A geométer érvelését Waschkies tanulmánya alapján úgy lehetne rekonstruálni, hogy
azt kell neki megválaszolni, hogy hogyan áll össze több kisebb vonalból egy nagyobb
(összeállítás-probléma). Így a kérdés valójában a dimenzió-problémára vonatkozik: azt kell
értelmeznünk, hogy vonal a vonallal csak hosszában egyesülhet, széltében vagy magasságban nem. Tehát a kiterjedések szigorúan „homogének”, nem keveredhetnek öszsze. A kérdés mögött húzódó másik alapprobléma pedig a vonal végét jelző pontok
száma.
(1) Kiindulás (összeállítás-probléma): Mi történik a két eredeti vonal végét jelző határpontokkal, amikor a két vonal összeér?
A választ a Z/1 és „Az oszthatatlan vonalakról” című írás vonatkozó részei alapján
úgy rekonstruálhatjuk, hogy nem számít, hány határpont találkozik össze egy helyen,
mivel maguk a pontok nem bírhatnak kiterjedéssel:
(2) Ugyanis, ha kiterjedéssel bírnának, akkor ha elfelezünk egy vonalat, megnövekedne
a hozzáadódó pont méretével, tehát a két fele az elvágott vonalnak együtt hosszabb
lenne, mint az eredeti volt, amit elfeleztünk, de ez lehetetlen (indirekt érv, felosztásprobléma).
(3) Tehát csak úgy felelhetünk a kérdésre, hogy amikor két vonalat hosszában egymáshoz illesztünk, akkor a határpontjaik nem egymás mellé fognak kerülni, mivel a pontnak nincs kiterjedése, tehát sosem fog két pont sorban egymás után következni. Ennélfogva a pontok csak úgy érintkezhetnek egymással, ha egymásra helyeződnek, azaz
együtt lesznek, mint az egész az egésszel, egy az egyben (az összeállítás-probléma megoldása).
Az érvelés eredményeképpen elválik egymástól a pont és a vonal, két külön nembe.
Másképp érintkeznek a vonalak, és másképp a pontok: a vonalak sorban egymás mellé
kerülnek, így jellemezhető általuk az első kiterjedés; a pontok azonban egybeesők lesznek (teljesen fedik egymást), így jellemezhető általuk a kiterjedés hiánya.
Úgy tűnik, hogy ez az érvelési séma valójában a geometriai objektumok érintkezése
vagy eggyé válása kérdést válaszolja meg. Az objektumok érintkezése kérdés pedig
eszerint nem válaszolható meg a geometriában (Eudoxosz és Eukleidész szintjén) egyszerűen. Nem mindegy, hogy milyen objektumról van szó. A vonalak és a pontok egyaránt úgy érintkeznek, hogy eggyé válnak, csakhogy a vonalak eggyé válása az első
dimenzióban történik (hossz szerint összeadódva), a pontok eggyé válása azonban a
nulladik dimenzióban történik (ahol szó szerint semmi sem adódik össze.)
Így tehát a Fizika E/3 fogalom-jegyzéke alapján a pontok nem a folytonosak módján
viselkednek, nem jellemezheti őket sem a folytonosak érintkezése, sem kapcsolódása,
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sem rákövetkezése. Ennélfogva lesz világos, hogy ha a K1 és a K2 geometriai folytonosságdefiníció, akkor a geometriai vonal definiálására alkalmasak, tehát nyugodtan átalakíthatók lennének az eukleidészi Elemek elvárásai szerint: K1 szerint a vonal az, ami tetszőlegesen
mindig kisebb vonalakra osztható; a K2 szerint pedig a vonal az, ami tetszőlegesen
mindig hosszabb vonallá állítható össze, de a K2 az összeállítás módját is részletezi.
Ez köztük az alapkülönbség: a K2 értelmében az összeállítás úgy történik, hogy a két
eredeti kisebb vonal két külön határpontjából egy darab közös határpont lesz. Ezek
szerint a K1 hiányos, de kiegészíthető: az eldarabolás pedig nyilván úgy történik, hogy
az eredeti egybefüggő szakaszon egy közös közbülső határpontot jelölünk ki az eredeti
nagyobb szakasz eredeti végpontjai között.
Ami nem világos ebből az elemzésből, hogy hogyan egyesül végül a K1 és a K2, mint a
geometriai folytonosság, avagy jelen esetben a geometriai vonal definíciója.

/Γ/ Kihatás a Z könyv kinematikájára
Waschkies matematikatörténeti céljához elegendő volt csak a Z/1 elejének elemzése,
azonban Arisztotelész a Z könyv egészében a folytonosság mélystruktúrájával foglalkozik, vagyis azt vizsgálja, hogy hogyan tudja reprezentálni a geometriai vonal folytonossága a mozgás útjának, idejének és a folyamat egészének a folytonosságát.
Waschkies elemzése nyomán a következő kérdések merülhetnek fel a Z könyvet illetően:
(1) Vajon ismétlődik-e ez a mikrostruktúra, amit Waschkies a Z/1, 231 a21-b18 szakaszában kimutatott? Vagyis megjelenik-e még a K2 bizonyítása a K1 segítségével, mint az
összeállítás-problémának a felosztás-problémára való alapozása?
(2) A Z könyv egész makrostruktúráját tekintve mi indokolja, hogy Arisztotelész éppen
egy ilyen érvelésből indul ki?
(3) Végül hogyan járul hozzá a geometriai vonal folytonossága mint reprezentáció, az
egész Z könyvbeli kinematikai teória alakulásához, azaz hogyan épül fel a folytonosság
mélystruktúrája Arisztotelész mozgás-elméletében?
Mindezeket a kérdéseket a III. fejezetben, a Z könyv érvstruktúrájának elemzése során
igyekszem majd megválaszolni. Ez azonban nem működhet a metafizikai nézőpont feltárása nélkül.
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II. A geometriai nézőpont metafizikai hiányosságai
1. Az ontológiai különbségről
Waschkies értekezése matematikatörténeti célja miatt egyáltalán nem veszi tekintetbe
azt az ontológiai különbséget, ami egy matematikus és egy filozófus vizsgálódása között kell, hogy legyen. A geométer csak azért tud vonalakról és pontokról beszélni,
mert elvonatkoztat a valós természeti létezők anyagától, háromdimenziós testiségétől,
és minden mozgási, változási folyamatától. Ezzel az elvonatkoztatással, pontosabban
ennek metafizikai alapjaival, nem az ő dolga tisztába jönni; hanem a filozófus dolga a
létezés különféle módjait szétválasztani. A különbség nyilvánvalóan ontológiai, azaz
metafizikai, és ez az a többlet, amit Waschkies geometriai nézőpontja nem adhat meg.
Arisztotelész ugyanis hozzáteszi a geométer álláspontjához azt az indoklást, hogy a
pont mást reprezentál, mint a vonal.
Arisztotelész gondolkodása nemcsak annyiban több egy geométernél, hogy átlátja a
természeti entitások teljes körét, és a különbségüket a gondolati entitásoktól, hanem
még ráadásul továbblép a geométernél: felhasználja a geometriát a létezés egy másik
szintjének, a tulajdonképpeni természeti entitásoknak a vizsgálatához. Ezzel a geometriai alapozást a kinematikai elmélet mélystruktúrájába helyezi: a geometriai vonal folytonossága számára a természeti létezők mozgásának útvonalát, idejét és mozgási folyamatát fogja jelölni. A geometriai analógia, az eudoxoszi általános arányelmélet eredményei, úgy szolgálják a mozgás elemzését, hogy reprezentálják egy leegyszerűsített,
gondolatban kielemezhető módon a mozgás tényezőit: a mozgó dolgot, a mozgás útját
és idejét, és a változás különböző állapotait.
Ez az a többlet, amit igazán hozzátesz Arisztotelész a geometria eredményeihez: nyilván nem a maga a ponttal és vonallal való jelölés, hanem a hozzátartozó metafizikai
mozgás-magyarázat. A speciális mozgás vizsgálata, és jelölésrendszere ugyanis természetesen a természettudós feladata, ahogy ezekben az időkben például az asztrológiának volt szüksége speciális mozgás-elemzésre. Knorr párhuzamba is állítja Arisztotelész kinematikai érveit a Z könyvben Eudoxosz bolygómozgásokkal és sebességgel
foglalkozó érvelésével, azaz hogy szerinte Arisztotelész ismerte a neves matematikus
ilyen témájú kutatását is. 242
Knorr egy másik megjegyzése ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy nem mindegy mit osztunk fel 243: a fizikai (természeti) létező felosztása ugyanis egyszer véget fog
érni, azonban a geometriai létezőket elvben (gondolatban) mindig tovább lehet osztani.
Ehhez még hozzákívánkozik, hogy természetesen az sem mindegy, hogy mik érintkeznek és egyesülnek: „fizikai” vagy „geometriai” dolgok.

/A/ A geometria és a fizika különbsége
Amit tehát Waschkies nem hangsúlyoz ki eléggé, hogy a tér mint olyan lehet „fizikai”
(természeti), és lehet „geometriai”; ezért nem mindegy, hogy melyiknek a felosztása
kérdéses. Úgy tűnik, Arisztotelész komoly ontológiai különbséget látott a fizikai és a
geometriai létezők között, mint arra már korábban is utaltam. 244 Azonban kérdéses,
242

Knorr 1982, 120. o. (19. lábjegyzet)
Knorr 1982, 136-7. o. , 59. lábjegyzet: Démokritosz miatt vetődik fel a különbség.
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vö. 15-6. o. és 80. o.
243

83

hogy látja-e a kinematika kettősségét, és az ebből fakadó ontológiai nehézségeket; mert
hiszen a kinematika azzal szembesül, hogy matematikai létezők segítségével írja le
fizikai létezők mozgását. Ráadásul felvethető, hogy a Waschkies által szétválasztott geometriai és metafizikai réteg valójában bonyolultabban keveredik; mivel a folytonosság
elemzése során Arisztotelész láthatóan metafizikai elgondolásokból indult ki, elődei
nézeteiből, és Waschkies hipotézise szerint ezeket egy tisztán geometriai megoldással
lépte túl (Eudoxosz arányelméletével). Csakhogy, amit Waschkies nem óhajt vizsgálni,
az éppen az arisztotelészi Fizika célja: metafizikai magyarázat a fizikai létezők mozgására, és nem valami matematikai kutatás. Waschkies alapján tehát legfeljebb azt mondhatjuk, hogy Arisztotelész metafizikai gondolkodására termékenyítőleg hatott a korabeli matematika.
A geometriai és a fizikai létmód különbsége mindenekelőtt az elvonatkoztatásban
nyilvánul meg, azaz anakronisztikusan úgy fogalmaznánk, hogy a geometria absztrahálja a geometriai testek, síkidomok és vonalak alakjait az érzékelhető természeti létezők valóságából. Ezt láthatjuk a Fizika elején, a B/2, 193 b22-194 a12-ben, miszerint a
természeti létezők vizsgálatát helytelen elvonatkoztatni a mozgástól, de a matematikai
létezőkét elvonatkoztatják tőle. Ezt fejti ki bővebben Arisztotelész a Metafizika E/1,
1025 b18-1026 a6, hozzátéve, hogy a természeti dolgok nem adhatók meg az anyagukra
és a mozgásra való utalás nélkül. Azt is kijelenti a továbbiakban, hogy a matematika
bizonyos ágai éppen ellenkezőek: eltekintenek a mozgástól és talán az anyagtól is (1026
a6-16), minden bizonnyal ilyen a „tiszta”, eukleidészi geometria és aritmetika. Ugyanakkor a tudományágak különböznek prioritásban, mindig az elsődlegesebb és egzaktabb, mely kevesebb feltételhez kötődik, ezért elsődlegesebb az aritmetika mint a geometria, viszont a mozgással való foglalkozáshoz képest elsődlegesebb a geometria (vö.
Második Analitika A/27, 87 a31-37; Metafizika M/3, 1078 a9-13). Sőt az utóbbi szöveghely szerint az sem mindegy, hogy milyen fajta mozgást vizsgál egy tudomány, mivel
az egyszerűbb, elsődlegesebb mozgással foglalkozás megelőzi a többit. Azonban az elvonatkoztatás nem a valóságtól való elkülönítése valami másik „világnak”, mint Platón
és követői esetén, hanem szó szerint a valós dolgok bizonyos tulajdonságaitól való eltekintést, azaz valamiféle elvételt, egyszerűsítést jelent, amiért a fizika a geometriához
képest hozzátesz valamit a dolgok vizsgálatához (Az égboltról Γ/1, 299 a15-17). 245
Ebből az absztrakcióból ugyanakkor önkéntelenül adódik, hogy a geometriai létezők
elsősorban gondolati jelenségek. Nem véletlenül marad nyitva az anyagtól való elkülönülés kérdése: ettől még rendelkeznek anyaggal, mégpedig „noétikus”, gondolati
anyaggal (ὕλη νοητή; Metafizika Z/11, 1037 a 4-5) 246. Ahogy Ross fogalmaz: „A geometriai objektumoknak van egyfajta anyaguk, ám az merő kiterjedés, intelligibilis anyag, nem pedig
érzékelhető természeti, vagyis mozgásra képes anyag. Ez az intelligibilis anyag teszi lehetővé
azt, hogy egy-egy intelligibilis létezőből több is létezzék, mint ahogy az érzékelhető anyag teszi
lehetővé az érzékelhető dolgok sokaságát.” 247
Az elgondolás által feloszthatók a geometriai kiterjedések, erre utalást tesz Arisztotelész a Fizikában, amikor a teoretikus, pillanatnyi jelen (νῦν) definíciójáról beszél (Δ/13,
222 a10-20). Itt megjegyzi, hogy a matematikai vonalakban nem mindig egy és ugyanaz
a pont a gondolkodás számára (τῇ νοήσει; 222 a 16 -17), mert a felosztáskor egy pont
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vö. Arisztotelész 2009, 103. o. (Lautner Péter megjegyzése)
További utalások erre: Metafizika Z/10, 1036 a2-12, Z/11, 1036 b32-1037 a5, K/1, 1059 b15; A lélekről A/1, 403 b17.
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kettőnek számít: az egyik szakasz végének és a másik elejének. Ehhez kapcsolódó érdekes szövegrész a Metafizika Θ/9, 1051 a21-32, ahol azt vitatja Arisztotelész, hogy a
geometriai konstrukciók (τὰ διαγράμματα) potenciálisak (δυνάμει), melyeket a gondolkodás (νόησις) tevékenysége tesz aktuálissá a felosztással. Az interpretátorok között vitára adott okot a τὰ διαγράμματα kifejezés: Ross konstrukciónak, azaz szerkesztésnek, ábrázolásnak fordítja, Heath viszont inkább a matematikai bizonyításokra szeretné érteni. 248 Knorr a Platón korabeli matematika tárgyalásakor elemzi a γράϕειν
kifejezés értelmét, és úgy látja, hogy ez valamiképpen mindkettőt magában foglalta:
nem csak ábrázolni, hanem ábrával bizonyítani értelemben. Valamint megjegyzi, hogy
éppen Arisztotelésztől tudjuk, hogy az ábrák nem puszta járulékai a matematikai érvnek, hanem az a céljuk, hogy világossá tegyék a tételeket, így szorosan kapcsolódik a
διάγραμμα és a ϑεώρημα kifejezés. 249 A felosztás említése és a geometriai példák felsorolása a szövegben is indokolja, hogy bizonyító ábrákról vagy konstrukciókról beszéljünk. Tehát ezért beszél gondolati tevékenységről Arisztotelész, és nem az ábra
elkészítéséről például egy homokrajz formájában, mivel számára először is a gondolkodás teszi aktuálissá a kiterjedések potenciális felosztását.
Ugyanakkor Arisztotelész is alkalmazott ábrákat, csakúgy, mint a matematikusok; erre
utal a speciális betűhasználat a Fizika kinematikai példáiban a Δ/8, 215 a31-től kezdve,
melyekben a mozgás útját és idejét szemléltető különféle szakaszokkal példázódik.
Egyébként arra is itt utal először, hogy a vonal nem állhat pontokból (215 b18-19).
A kinematikát érintő ontológiai problémák komplexek, és Arisztotelész tudatos odafigyelése nem mindig egyértelmű. Kimondja a mozgás és a kiterjedés valamint a geometriai pont (στιγμή) és a haladó test (ϕερόμενον) hasonlóságát a Δ/11, 219 b15-17ben, amiből világos, hogy a geometriai vonalat és pontot reprezentálásra alkalmazza.
Ám az E/4, 227 b14-17-ben gondot okoz az értelmezése annak, hogy egy és ugyanazon
pont (στιγμή) mozgásáról beszél, hiszen amint azt Apostle is megjegyzi, tudjuk, hogy a
geometriai pont csak járulékosan mozoghatna. Wagner megjegyzése alapján felvetődik, hogy a pont érthető egy fizikai testben vagy testen levő valós helynek, tehát végül
is egy valós hely gondolati jeléről beszélhet. Akárhogy is magyarázzuk, úgy tűnik,
hogy Arisztotelész nem eléggé figyelmes a szóhasználatban, vagy inkább szeret röviden és ezért elliptikusan fogalmazni.

/B/ A folytonosság-teória komplexitása
Waschkies munkájának célja alapvetően a knidoszi Eudoxosz gondolatmenetének felkutatása. Így nem csodálkozhatunk rajta, hogy neki csak a matematikai szempontok
érdekesek. Azonban miközben alaposan átvizsgálja a Fizika néhány számára kiemelt
jelentőségű szöveghelyét, matematikai eredetű definíciók és érvelések után kutatva
Arisztotelész gondolatmenetében, közben nemcsak matematikai eredetű rétegeket tár
fel, hanem másfajtákat is.
Leginkább természetesen nagy mennyiségben mutat ki filozófiatörténeti forrásokat.
Ezeknek eredetét csakúgy, mint a matematikai tartalmakét, a mester nem szokta mindenáron megnevezni. Így bár Waschkies a folytonosság-definíciók esetén is a geometriai
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vö. Ross 1954.; Heath 1970, 216-7. o.
Knorr 1975, 69-74. o.; különösen: 69. és 72. o.; vö. például Arisztotelész: Második Analitika 77 a1-3.
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nézőpontot részesíti előnyben, ám mégis kimutat számos másfajta, metafizikai nézőpontú folytonosság-felfogást is.
Ezek elsősorban Arisztotelész példái a folytonosakra az E/3-ban (227 a13-17). Itt lényegében egyik példa sem Arisztotelész megadott definícióját szemlélteti. Mivel az
első három példa nyilvánvalóan egy lazább kapcsolatnak felfogott folytonosságot szemléltet (kapocs, ragasztó, érintés), a negyedik példa viszont egy szigorú természetes egységet példáz (organikus összenövés). Ennélfogva az első három példa valójában az E/3beli kapcsolódóra és érintkezőre vonatkozhat. Az organikus összenövés pedig egy határozottan biológiai példa, amely Waschkies szerint tán egy régebbi arisztotelészi elgondolás folytonosság-definíciója lehetett. Ennek igazolását a Metafizika Δ/6-ra (1015
b36-1016 a12) alapozza, ahol Arisztotelész az egy (ἕν) fogalmának vizsgálatakor lény egében ugyanezeket a példákat sorolja fel, részletes magyarázattal. Waschkies észrevételén túl a Metafizika Δ/26, 1023 b32-36 szöveghelyén magyarázza el Arisztotelész,
hogy az élőlények egyedként alkotnak egységet, és egészként sokkal inkább egyek,
mint a mesterséges létezők. Az elvágott fadarabok egymás mellé helyezve nem alkotnak egységet, ez a gondolat a laza integrációról már az atomista elméletben is jelen
van: mivel Arisztotelész beszámolója szerint az atomok is kerülhetnek időleges érintkezésbe, anélkül hogy eggyé válnának (A keletkezésről és a pusztulásról A/8, 325 a3234). Tehát világos, hogy az egy fogalmának vizsgálatakor a Metafizika Δ/6 kijelölt részében nem geometriai problémát tárgyal, hanem fizikait, és a folytonosság mint egybefüggőség fogalmát széles ontológiai spektrumon tekinti át.
Amint láttuk Waschkies ott sem figyelt fel az ontológiai különbség jelenlétére, ahol a
végtelen létmódját tárgyalva a Γ/6, 206 a21-b3 példáiról beszélt. Ezekben a példákban
látványosan szemben áll a geometriai kiterjedés a olyan fizikai létezőkkel, mint az ember és a ház, vagy olyan fizikai létezőkhöz kötődő dolgokkal, mint a nap és a verseny
zajlása, és a napok és az emberi nemzedékek elmúlása, váltakozása.
Waschkiest végeredményben kizárólag a két geometriai definíció érdekli (K1 és K2),
azonban maga is többféle folytonosság-definíciót tár fel értekezésében, melyeket egyszerűen a K1 és K2 filozófiatörténeti forrásának tekint. Ilyenformán legalább négy variációt említ a folytonosságra: Parmenidészt két változatban, Anaxagorászt és az atomistákat, valamint egy biológiai nézőpontú változatot, mely akár Arisztotelész biológiai
elgondolásaiból is eredhet.
Parmenidész egyrészt a K1 és K2 definíciókhoz képest túl szűk, szigorú verziót fogalmaz meg: ez a teljes homogenitás, egybenövés vagy egybeesés. Másrészt azonban van
nála utalás egy gondolatban részeire elkülöníthető folytonosságra is. Anaxagorász,
Leukipposz és Démokritosz definíciója túl tág a K1 és K2 definíciókhoz képest: laza,
gyenge, egyszerű összeragasztást, szegecselést mintáz, a legtöbb mesterséges összetételhez hasonlót. Ehhez képest a biológiai folytonosság inkább emlékeztet Parmenidész
első verziójának teljességére: homogénné válót, összenövést, egybeforrást fejez ki. 250
Továbbá Waschkies említ egy köznyelvi gondolkodásra mutató verziót is Platón
Parmenidészéből (148 d4-149 d7), ahol a részletesen elemzett fogalmakat egy közelítési
folyamat geometriai leírásának tartja /érintkező (ἅπτεσϑαι), rákövetkező (ἐϕεξῆς),
kapcsolódó (ἐχόμενον), különálló (χωρίς) és közbülső (μεταξύ vagy ἐν μέσῳ) /. 251
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ld. 34-5. o.
ld. 40. o.
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Ugyanakkor korábban láthattuk, hogy Ross is figyelmeztet a folytonosság-definíciók
többféleségére Arisztotelész műveiben. Összegzése szerint Arisztotelész a Fizikában
gyakran határozza meg a folytonost végtelenül oszthatónak (K1 definíció). Azonban „Az
égboltról” című írásában világosan ezt javasolja alapdefiníciónak. Ross további példákat fűz hozzá ehhez. Például egy metafizikai nézőpontú kifejtést a Metafizikából: „a
folytonos egy olyan egység, amely több benne fennállóból van, melyek inkább lehetőség szerintiek (δυνάμει), de ha nem, akkor ténylegesség szerintiek (ἐνεργείᾳ) ” (Δ/26, 1023 b32). Majd
szintén a Metafizikából (Δ/6, 1016 a5) egy speciális alkalmazást a mozgásra: „folytonos,
melynek önmaga alapján (καϑ᾿αὑτό) egy a mozgása”. 252 Ez utóbbi észrevételhez hozzákívánkozik, hogy természetesen a Fizikában is jó néhányszor jelen van a mozgás folytonosságának a követelménye: például a Waschkies által alaposan vizsgált E/3-ban is
(226 b27-28).
Még nyilvánvalóbb a metafizikai nézőpont, amikor Arisztotelész az érintkezés nem
geometriai definícióját adja meg: ezt láthatjuk a Waschkies által szintén részletesen
elemzett „A keletkezésről és a pusztulásról” A/6-ban. Érintkezni ugyanis a hatás okozás és elszenvedés feltétele a természeti entitások körében (322 b26-29). Továbbá világos a Fizikában is, hogy érintkezés nélkül mozgás sem létezhetne. A mozgató érintkezés által (ϑίξει) mozgat ( Fizika Γ/2, 202 a5-7); ugyanis a természettől együttlevők, azaz
a részek az egészben nem hatnak egymásra, csak az érintkezők (ἁπτόμεα; Δ/5, 212 b3133). 253
Mindezek után tehát összefoglalható a folytonosság metafizikai komplexitása, mely
jóval túlmutat a K1 és K2 geometriai definíciókon legalábbis ontológiai sokféleségében.
Alapvetően három csoportot tudnék megkülönböztetni az eddigi példák alapján, mint
a folytonosság-teória alaprétegeit: (α) empirikusan észlelhető, „felületes” egymáshoz
közelítés és érintkezés, (β) biológiai típusú egybenövés, organikus egyesülés, (γ) szig orúan geometriai nézőpontú mozgás-leírás (kinematikai modell), amelyben a geometriai
folytonosság-definíció megerősíti az egy darab folytonos mozgás meghatározását.
Arisztotelész számára nyilvánvalóan a természetfilozófia kiindulási alapja (ἀρχή) a
geometriai folytonosság. Ez szolgálhat alappillérül a természeti világ metafizikai magyarázó modelljéhez: így alapozza meg saját korának tudományos szintje, matematikai
fejlettsége a fizikatudományt, éppúgy mint napjainkban a modern matematika a modern fizikatudományt.
A folytonosság-teória különböző rétegei nézetem szerint a Fizikában azért kell, hogy
mind jelen legyenek, mert mind más-más céltárgyra irányulnak. Nem egyszerűen a
forrásuk, vagy az időben egymás után következő kidolgozottságuk miatt különböznek,
ahogy nagyjából hasonló módon Waschkies értekezéséből is fény derül rájuk, hanem a
felhasználási területük is eltér.
(α) Az empirikusan észlelhető közelítés leginkább két vagy több természeti létezőre
jellemző: akár élők, akár élettelenek – ezt vizsgálja a fizikatudomány legegyszerűbb, matematikai alapú mozgás-leírása, a kinematika.
(β) A biológiai eggyé szerveződés kimondottan az élőlények szervezetére jellemző, így
célterülete a biológiatudomány.
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ld. 25. o.
A Δ/5 problémáját eredetileg az elemek viszonyaira fejti ki Arisztotelész.
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(γ) Végül a kinematikai modellje a folytonosságnak kiterjeszthető általában véve minden mozgási és változási folyamatra, mint egy általános, természetfilozófiai avagy metafizikai modell.
Ezek a célterületek világosan mind jelen vannak Arisztotelész Fizikájában, azaz a speciális arisztotelészi mozgás-elmélet részét képezik. Ez az arisztotelészi mozgás (κίνησις)
modellezése egy olyan geometriai alapú kinematika, ami végül is több, mint tulajdonképpeni kinematika (inkább valamiféle meta-kinematika is egyúttal), mivel az összes
élő és élettelen, természeti és ember által készített entitás mindenféle változásának általános magyarázata kíván lenni, a kődaraboktól az élő szervezeten belüli működésekig
és a bolygómozgásig egyszerűen minden létezőről be akar számolni.
Van még ennek a beszámolónak egy furcsa sajátossága, egy kettősség, amit Waschkies
is észrevesz: hol „statikusnak”, hol „dinamikusnak” tekinthető a céltárgy.
(α) Az egyszerű mozgások, mint közelítési folyamatok tekinthetők statikusan: a létrejött végeredmény, az egység felől; és tekinthetők dinamikusan a mozgásfolyamat felől,
mint egységesülés.
(β) A biológiai lény ugyanígy tekinthető statikusan, mint egy szerveződési folyamat
végeredménye, az organizmus; és tekinthető dinamikusan, mint organizálódási folyamat.
(γ) A legelvontabb és legáltalánosabb értelemben vett mozgás, mint olyan, szintén t ekinthető statikusan, a mozgás végrehajtott útvonala vagy időtartama, mint mozdulatlan geometriai vonal, kiterjedés; és tekinthető éppen mozgásban levőként, dinamikusan, mint egy kezdőpontjából a végpontja felé tartó keletkezési folyamat.
Mindezen szemléleti módok vizsgálódás tárgyát képezik még, az azonban nyilvánvaló,
hogy Arisztotelész Fizikájának a geometriai folytonosság kutatása nem a céltárgya, mint
inkább a felhasználása. A folytonosság pedig egy rendkívül sokféle formában megnyilvánuló jelenség a természeti létezők körében.

/Γ/ A Z/3 érvének jelentősége
Látnunk kell, hogy a Z könyv elején még többet is nyújt Arisztotelész, mint amit
Waschkies kimutatott a K1 és a K2 folytonosság-definíciók egyesítéséről. Mivel
Waschkiest nem érdekli Arisztotelész metafizikai teóriája, ezért nem figyeli tovább a Z
könyv érvelését, és nem jut el a Z/3 egy olyan szöveghelyéhez, ahol Arisztotelész végül
is kimond egy olyan folytonosság-definíciót, mely gyaníthatóan egyesíti a K1 és K2
definíciót. A Z/3 elejének témája ugyanis nem a geometriai pont és vonal, nyilván ezért
esik ki az érv Waschkies látószögéből, hanem az időpont és az idő viszonya. A Z/3, 234
a9-ben úgy fogalmazza a folytonosság-definíciót a mester: hogy „minden folytonos olyan,
hogy a határai között van valami egynevű (συνώνυμον)”.
Tekintettel arra, hogy az „egynevű” lehetne a folytonossal egy nevű, azaz egybehangzó
nevű, vagy lehetne a határral egy nevű – érzünk némi pongyolaságot ebben a meghatározásban. Ám végül is mindkét változat oda vezetne, hogy a folytonos az, aminek a
határpontjai között mindig folytonos van, vagy másképpen a határpontjai között mindig lehetnek újabb határpontok. Ez a megfogalmazás pedig láthatóan egyesíti a K1
definíció oszthatóságra vonatkozó állítását, és a K2 definíció belső határokra vonatkozó
állítását: tehát a folytonos az, ami mindig további folytonosakat tartalmaz, melyek
mindig újabb és újabb pontokkal határolhatók el egymástól. Ezzel tulajdonképpen
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nyertünk egy K3 definíciót, mely még ha Arisztotelész hanyag stílusában is, de értelmét tekintve egyértelműen egyesíti az eredeti K1 és K2 definíciót.
A Z/3 érvét egy korábbi tanulmányomban vizsgáltam, ahol részletesen elemeztem ennek a definíciónak a Z/3 233 b33-234 a24 közti részében a mikrostrukturális összefüggéseit, csakúgy mint az E/3 és a Z/1-3 fejezeteiben megjelenő makrostrukturális kapcsolatait. 254
Tisztáztam, hogy Arisztotelész a Z/1-2 lényegében az E/3 téziseit fejtegeti tovább az idő
és a mozgás folytonossága miatt. Az E/3 definícióját úgy fogalmazza meg, hogy: (Z/1,
231 a22) „azok a dolgok folytonosak, melyeknek egyek a végei (szélei)”, ez Waschkies jelölésével a K2* definíció. Az A/2-től jelen levő tézist pedig szintén átfogalmazza: például
úgy, hogy (Z/2, 232 b24-25) „folytonosnak nevezem azt, ami mindig oszthatókra osztható”, ez
Waschkiesnál a K1 definíció. Majd a Z/3, 234 a9-ben ehhez még egy különleges megfogalmazást is hozzátesz: miszerint „minden folytonos olyan, hogy a határai között van valami
egynevű (συνώνυμον), ez pedig javaslatom szerint egy K3 definíció.
Itt az „egynevű” (συνώνυμον) értelmezésével kapcsolatban azt állapítottam meg, hogy
ebbe a szövegösszefüggésbe inkább az a verzió illik, miszerint két különálló pont között a folytonosság fenntartása miatt szakasznak kell lenni, azaz ismét folytonosnak.
Ugyanis ezért vitatja meg Arisztotelész az érv második részében azt az esetet, ha a
múlt vége és a jövő kezdete között időszakasz van. 255
Arisztotelész szóhasználata még azért is problémás, mert voltaképpen a Z/1, 231 a23
szöveghelyre utal itt vissza, ahol pedig az „egynemű” (συγγενές) kifejezést használja:
„rákövetkező (ἐϕεξῆς ) pedig, amelynek semelyik közbülső része sem egynemű (συγγενές)”.
Felvetődik ezért, hogy az „egynevű” és az „egynemű” valóban felcserélhetőek-e.256
Ami egy azonos nembe tartozik (συγγενές), nyilvánvalóan az viselhet azonos vagy
hasonló nevet. Legalábbis Arisztotelész így érti a szinonimitást a Kategóriákban: 257
„Egynevűeknek (συνώνυμα) mondjuk azokat, amelyeknek először is közös nevük van, másodszor is azonos a nevük alapján a lényegi meghatározásuk.” 258 Tehát az „egynevű” vagy
„együttes nevű” (συνώνυμον) a 234 a9-ben összecseng az egyneművel (συγγενές) a
231 a23-ban.
Sőt külön érdekesség, hogy ez a fogalom köti össze itt a Z/3-ban a „rákövetkező”
(ἐϕεξῆς ) és „folytonos” (συνεχές) meghatározását. Ugyanis a Z/3, 234 a9-ben azt állítja, hogy „minden folytonos olyan, hogy a határai között van valami egynevű [avagy egynemű]”. Az E/3, 226 b34-227 a1 meghatározása szerint pedig: „A rákövetkező (ἐϕεξῆς ) az,
254

Várőri 2013, 53-5. o.
A modern interpretátorok közül például Ross így értelmezi a szöveghelyet: a συνώνυμον nem a
határpontokkal egynevű, hanem a folytonossal, mivel a határpontok között mindig vonal van (Ross 1998,
645. o.). Azonban Geréby fordítása a Z/3, 234 a9-re, hogy: „minden folytonos olyan, hogy határai között
van (a határpontokkal) egynemű” (Geréby 1997, 54. o.).
256
Ezért aztán Geréby kétféleképpen fordítja a szövegrészt, hol egynevűnek, hol egyneműnek. Továbbá
megjegyzi, hogy az egynevű voltaképpen az egynemű „pongyolább” formája (Geréby 1997, 65. o.). Vö.
Ross 1998, 406. o.: „minden kontinuumnak kell, hogy legyen valami egynemű a határai között”; Geréby
1997, 54. o.: „minden folytonos olyan, hogy határai között van (a határpontokkal) egynemű”; 65. o.:
„minden folytonos olyan, hogy van valami szinonim a határok között”.
257
Amint azt Geréby is megjegyzi, (1997, 65–66. o.) hozzátéve, hogy Arisztotelész még egyszer alkalmazza az „egynevű” kifejezést a Fizikában (Θ/5, 257 b12).
258
Kategóriák 1. fejezet, TLG 2001c (1a6-7). Egyébként az idézet után következő sor példája alapján
kétségtelen, hogy az egy nembe tartozókról beszél Arisztotelész: ilyen értelemben egynevű az ember és
az ökör, ugyanis együtt élőlénynek nevezzük őket.
255
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ami vagy helyzete, vagy formája, vagy valami más dolog által van úgy meghatározva a kezdet
után, hogy közte és aközött, amire ő következik, semmi velük azonos nembeli (ἐν ταὐτῷ γένει )
sincs.” Itt Arisztotelész példája két egymásra sorban következő vonal, vagy ház, melyek között nyilván nem lehet egy harmadik. Azaz vonalat per definitionem vonal követ,
ha valami gondolati sorban számlálunk, házat pedig ház (értsd: az első után a második
jön és nem kerülhet közéjük a harmadik).
Ugyanakkor a folytonos meghatározásába az egynevű avagy egynemű nem kerül bele
előbb, mint a Z/3 vizsgált része. Ez pedig fontos tény, ami sem Gerébynek, sem
Waschkiesnak nem tűnt fel. Ugyanis azt mutatja, hogy éppen itt kerít sort Arisztotelész
a korábbi gondolatmenet összefoglalására arról, hogy miért szükségszerű, hogy a folytonos osztható részekből álljon. Végeredményben a folytonos, ami az E/3 szerint rokona a rákövetkezőnek, hisz mindkettő az érintkezés fajtája, abban különbözik a rákövetkezőtől, hogy vele éppen ellentétes módon, folyton vannak azonos nembeli közbülső
részei. Ezzel válik kerekké a Z/1-2 érvelése: ami folytonos, az folyton további szintén folytonos részekre osztható, ezért nem lehet semmi oszthatatlan alkotórésze. Csak így teljesül a
végtelen oszthatóság tézise.
Ezzel a K3 definíció értelmezését teljessé tettük. Tehát a Z/3, 234 a9 alapján „minden
folytonos olyan, hogy a határai között van valami egynevű (συνώνυμον)”; ami értelmezhető
úgy az eddigi folytonos-definíciók (K1 és K2) tükrében, hogy: folytonos az, ami mindig
további folytonosakra osztható, melyeket a részeket elválasztó közös határpontok
kötnek össze.
Ezek után érdemes összefoglalni az eddig felmerült „geometriai” folytonosságdefiníciókat: K1 Waschkies szerint a felosztás-problémából kialakult alapdefiníció; K2
Waschkiesnál az összeállítás-problémából létrejött alapdefiníció; K2* Waschkiesnál a módosulata a Z/1-ben a K2-nek; K2*K1 amikor Waschkies szerint a Z/1 elején így vezeti
le Arisztotelész a felosztás-probléma bizonyítását az összeállítás-probléma új megoldásának
segítségével Eudoxosz matematikai érvelésének alapján; K1*** és K2*** általam leképezett variációi a szimmetrikussá tett és ezáltal egyenértékűnek látszó definícióknak; végül K3 az általam kimutatott harmadik változat a Z/3-ban, mely megfelelhet a K1 és K2
egyesítésének.
K1 folytonos az, ami mindig további folytonosakra osztható.
K2 folytonos az, aminek egybefüggő részei vannak, azaz a részei határai egyek.
K2*K1 mivel lehetetlen, hogy oszthatatlan (nem folytonos) érintkezzen oszthatatlannal (nem folytonossal) úgy, hogy a K2* értelmében folytonost alkossanak; ezért igaz
kell, hogy legyen K1, miszerint a folytonost (végtelenül oszthatót) mindig csak oszthatókra (folytonosakra) lehet osztani.
K1*** folytonos az, amit mindig tovább lehet osztani azáltal, hogy a leválasztott részek
határa közös pontjuk marad.
K2*** folytonos az, amihez mindig újabb részeket lehet hozzátenni azáltal, hogy az
egyesülő darabok határai eggyé válnak.
K3 folytonos az, ami mindig további folytonosakra osztható, melyeket a részeket elválasztó közös határpontok kötnek össze.
Hozzáfűzném még, hogy a Z/3 ilyen értelmezése nem szokványos. Egyáltalán nem
nyilvánvaló, hogy a Fizika szövegében Arisztotelész kimondja azt a megfogalmazást,
ami szerint a folytonosak között további folytonosak vannak. Ezért például Geréby
Proklosz saját „invenciójának” tartja A fizika elemei című írásában ennek kimondását.
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Proklosz írásának I. 3. tétele szerint ugyanis: „Az, ami a folytonosban elhelyezkedő oszthatatlanok között van, folytonos.” 259 Ez pedig láthatóan egy variánsa az általam K3-nak nevezett folytonosság-definíciónak, vagyis a Z/3, 234 a9-nek, miszerint „minden folytonos
olyan, hogy a határai között van valami egynevű [avagy egynemű]”.

/Δ/ Miért nem vezethetett ez a geometriai folytonosság a mai Dedekindfolytonosságig?
Knorr elutasítja ezt a kérdést, mondván, hogy teljességgel félreérti az ókori görög matematikát, aki azt akarja tudni, hogy miért nem fedezték fel az irracionális számokat. A
görögök az irracionalitást geometriai fogalomként értették, és megoldást is így találtak
rá, az összemérhető és összemérhetetlen szakaszok és területek vizsgálatakor. 260 A
kérdés tehát így gyorsan megválaszolható: azért nem jutottak el ide, mert nem ez érdekelte őket; számukra a számok sérthetetlen egészek voltak, az egység sokszorosai.
Az analógia jogosan vagy jogtalanul, de felvetődik, legalábbis a folytonosság fogalma
miatt. Dedekind nyomán korábban úgy fogalmaztam meg Arisztotelész definícióit,
mint egy „modern” folytonossági axiómát:
(ax) Ha minden szakasz mindig felosztható két olyan kisebb szakaszra, ahol az első
szakasz teljes egészében balra fekszik a második szakasz egészétől, akkor egy és csak
egy olyan osztópont létezik, amely ezt a felosztást létrehozta: mégpedig a két kisebb
szakasz közös határpontja.
(+) Ugyanakkor tartozik egy nélkülözhetetlen kikötés a tételhez: a pontok sosem
lehetnek alkotóelemei az általuk felosztott szakaszoknak. 261
Azaz minden szakaszon tetszés szerint kijelölhetők osztópontok, melyek között mindig
további szakaszok fekszenek. De olyan nem lehetséges, hogy a szakasz helyett csak az
osztópontok legyenek jelen.
Waschkies megállapította ugyan, hogy a modern logika követelményei szerint a K1 és
K2 definíciók nem egyenértékűek egymással, de egyébként nem vizsgálta ennek egyéb
okát, mint az ókori matematika egyfajta sajátságát, vagy ha úgy tetszik „fejletlenségét”
a maihoz képest; saját viszonyaik között nem láthatták a problémát.
Michael J. White azonban kimondja, hogy az ókori folytonosság-definíciók azért nem
azonosak a mai Dedekind-folytonossággal, mert a „kollektív” sűrűség fogalmát nem
fogadták el, azaz diszkrét elemek sorozatának olyan „aktuálisan” végtelen kollekcióját,
melyben bármely kettő között mindig van harmadik. Ehelyett az Arisztotelésznél fellelhető lényegesen korlátozottabb „disztributív sűrűséget” fogadták el, mely szerint két
pont között mindig van vonal, amit teoretikusan mindig tovább lehet osztani úgy,
hogy két pont között mindig lehet harmadik. 262
Valójában a válasz, arra a kérdésre, hogy az ókoriak miért nem voltak hajlandók megengedni a pontok „kollektív” sűrűségét; ott rejlik a Waschkies által is vizsgált arisztotelészi szövegben: „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2-ben; ha belegondolunk az
imént adott értelmezésembe: „olyan nem lehetséges, hogy a szakasz helyett csak az
259
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osztópontok legyenek jelen.” Ennek a kérdésnek a megválaszolásáig Waschkies azért
nem megy el, mert nem hajlandó metafizikai problémákat vizsgálni. Márpedig Arisztotelész és Dedekind korának a legnagyobb felfogásbeli különbsége nem matematikai
gyökerű, hanem inkább ontológiai.
Waschkies mindenesetre megjegyzi, hogy Arisztotelész valamiben túlhaladja a
geométereket. Tudniillik az általánosításban, mivel szerinte a Kr. e. IV. század matematikusai addig jutottak a felosztás-probléma és az összeállítás-probléma kérdésében, hogy
megfontolták hogyan lehet következtetni abból a bizonyításból, hogy egy n dimenziós
egészt sosem lehet összerakni (n-1) dimenziós komponensekből, arra, hogy ugyanígy
lehetetlen leválasztani egy n dimenziós nagyságból egy( n-1) dimenziós részt. Ennélfogva két vonal különbsége szükségképpen csak egy vonal lehet. Waschkies szerint
emellett valószínűleg a görög geométerek ténylegesen sosem vitatkoztak arról az általános kérdésről, hogy vajon egy kiterjedt nagyság minden tetszőleges arányban felosztható-e két azonos fajtájú részre. 263 Így az az általánosítás, amit Arisztotelész a Z/1ben tesz a folytonosság-definíciókkal, az már nem geometriai probléma.
Valójában nem az az általánosítás különleges véleményem szerint, hogy mindig tovább
osztható a vonal, hanem sokkal inkább az a következmény, ami a geométert biztosan
nem izgatja: mi lenne, ha egyszerre, mindenütt felosztanánk egy vonalat. Ez az a kérdés, ami még inkább filozófiai kérdés, és ez kérdez rá a pontok kollektív sűrűségének
problémájára.
E probléma felvetése „A keletkezésről és a pusztulásról” A/2, 316 a14-16-ban bukkan
fel: mivel nehézséget okoz, hogy létezhet-e olyan test vagy nagyság, ami teljesen felosztható (πάντῃ διαιρετόν). Arisztotelész egy ponton (316 a23 -24) úgy folytatja a gondolatmenetet, hogy ha teljesen felosztható, akkor tegyük fel, hogy teljesen fel is osztott
(διῃρήσϑω). Azonban amit felosztunk, az nem állhat csak osztópontokból, mivel egy
érintkezés az mindig két valami között van (azaz viszony), így még valaminek léteznie kell
az érintkezésen, azaz a felosztáson, vagyis a ponton kívül (316 b6-7). Majd levonja a
konklúziót (316 b14-15): tehát akkor lehetetlen, hogy érintkezésekből, vagyis pontokból
álljon össze egy kiterjedés, vagy egy test.
Éppen ezért az ókori matematikus válasza annyi kellene, hogy legyen: mivel megállapodtunk benne, hogy a pontnak nincs kiterjedése, így a sorban álló, egymásra rákövetkező pontok kellene, hogy kiadják a „sűrűséget”, de ez lehetetlen, vagy ahogy ma
mondanánk: a 0+0 összeadása is értelmetlen. Tehát olyan nem lehetséges, hogy a szakasz helyett csak az osztópontok legyenek jelen.
Azaz másképpen fogalmazva: a pont az érintkezés, vagy a felosztás maga, tudniillik a
jelzés, amelynél megtörténik a vonal felosztása kisebb szakaszokra. Így az antik matematikafilozófia szerint nem pontokra osztjuk a vonalat, hanem pontokkal osztjuk fel: tehát a pont nem a vonal „része”, hanem a felosztás eszköze, vagy inkább reprezentációja. Következőleg pont és vonal nem tartozhatnak egy nembe ontológiai szempontból;
hiszen a vonal a folytonosságot reprezentálja, a pont pedig ennek ellentétét, a folytonosság megszakadását.
Itt van az ontológiai probléma: a pont, mint jelölés úgy tartozik az ókori folytonosságdefinícióhoz, mint a folytonosság ellentéte, nemléte. Hogy mit jelent a jelölés volta, azt
még tovább vizsgálhatnánk, először is tehát érintkezést vagy felosztást jelöl, melyek
szigorúan relációk: két dolgot köt össze eggyé, avagy érinti őket; vagy két dolgot vá263
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laszt szét, feloszt. Ebben az értelemben Arisztotelész és nyilván a témával foglalkozó
matematikusok is egy speciális funkciójáról beszélnek a pontnak. Ezt a funkciót: összekötés és felosztás, ugyanis elsősorban a vonal közbülső pontjaira értjük, azokra a pontokra, melyek két határozott végpont között osztják fel a vonalat kisebb részekre; de
úgy osztják fel, hogy közben nem szükséges a vonalnak ténylegesen megrövidülnie.
Azaz csak gondolatban osztják fel, ezért lehet a vonal feléről, negyedéről stb. részéről
beszélnünk. 264
Tehát felmerül a Dedekinddel való összevetés kérdése. Ehhez végzett kutatást például
Geréby György Aristotelés és Dedekind című írásában, ahol a Fizika már említett részét (Z/3, 233 b33- 234 a 24) hasonlította össze Dedekind érvelésével. 265 Itt Geréby megállapította, hogy Arisztotelész gondolatmenete meglepő módon emlékeztet Dedekind
egy érvére a „Folytonosság és irracionális számok” című értekezéséből, az V. szakasz
IV. pontjában. Úgy tűnik, Arisztotelész hasonló módon érvel az idő folytonossága mellett, mint Richard Dedekind a valós számok folytonossága mellett, tehát Geréby szerint
Arisztotelész a Z/3-ban juthatott legközelebb a folytonosság Dedekind-féle axiómájához. 266
Véleményem szerint Arisztotelész és Dedekind láthatóan eltérő ontológiai alappal bírtak, és ennek következtében mintegy „elbeszélnek” egymás mellett. Az összevetés anynyiban jogos, amennyiben a két teória egyformán az osztópont tulajdonságát használja
ki: azazhogy egy és csak egy olyan pont van, amely kettő jól meghatározott részre osztja fel az
adott entitást. Amíg azonban mindkét folytonosság-definíció a geometriából ered, két
különböző irányba tartanak tőle. Dedekind célja elvontabb: ahhoz, hogy az aritmetikai
folytonosságról beszéljen, el kell tekintenie a geometria térszemléletétől. Arisztotelész
célja éppen ellenkező: témája egy empirikusabb probléma, a fizikai folytonosság, úgy
mint a tér, az idő és a mozgás folytonosságának együttes vizsgálata, ezért tovább kell
lépnie a geometriából, amely tiltja a mozgás és változás szemléletét. Tehát Arisztotelész nemhogy nem tekint el a tértől, de még éppenséggel a tér és a mozgás összefüggését vizsgálja. Csakhogy végeredményben maga Dedekind gondolatmenete is terhelt a
geometriai alappal Arisztotelész érveléséhez hasonlóan, mivel Arisztotelésznek a pont
és a vonal fogalma az idő és a mozgás elemzéséhez kell, Dedekindnek pedig a valós
számok vizsgálatához. 267
Geréby szerint Arisztotelész érvelése ontológiailag terhelt az idő problémáival, tehát az
időfilozófiája miatt nem jut el ahhoz a nézőponthoz, amihez Dedekind: lehetetlen a
számára egyszerre látni az összes pillanatot, így nem is beszélhet az összes pillanat
halmazáról, vagy kevésbé anakronisztikus nyelven, nem látja át a pillanatok összességét. 268 Szerintem azonban egyáltalán nem biztos, hogy filozófiai szempontból
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Dedekind érve semmilyen speciális ontológiával sem kell, hogy megküzdjön. Alaposabban megfontolva ugyanis világos, hogy éppen abban különbözik Arisztotelész érvelésétől, ahol kétféle osztópontról beszél: a racionális számoknak megfelelőkről és az
irracionálisoknak megfelelőkről.
Dedekind „Folytonosság és irracionális számok” című értekezésében a következő az
elemzésünk szempontjából fontos kijelentéseket teszi:
(1) A számok rendszeréről geometriai elvek alapján szokás beszélni, például a racionális számok rendszere egydimenziós jól rendezett tartományt formál, melyet mindkét
irányban a végtelenig lehet kiterjeszteni. Dedekind kifejezi azon szándékát, hogy a
számelméletet tisztán aritmetikai elvek alapján határozza meg, a tőle idegen geometriai
elvek kiküszöbölésével. 269 Ez pedig egy speciális matematikafilozófiai előfeltevés.
(2) A továbbiakban a számelmélet aritmetikai megalapozásához a következő analógiát
kívánja felhasználni: ahogy a negatív számok és a racionális törtek kreálása redukálható a pozitív egészekkel végzett műveleti szabályokra; úgy arra kell törekedni, hogy az
irracionális számokat csak a racionális számok alapján határozzuk meg, geometriai
hivatkozások nélkül. 270 Ez pedig egy speciális ontológia kinyilvánítása.
Dedekind érvének komoly egzisztenciális tétje van: mivel a valós számok rendszerének
folytonosságát az irracionális számok megléte biztosítja. Természetesen Dedekind is
tudja, hogy az irracionálisok léte már az ógörög matematikusok előtt sem volt kétséges,
azonban ők geometriai úton alkalmazták az irracionális mennyiségeket. Dedekind
szándéka pedig a geometria kiküszöbölése a számelméletből. Ezért tesz egy előfeltevést arról, hogy a számok rendszerei egymásból hozhatók létre: ahogy a természetes
számokból képezhetők a racionális számok, úgy lehet a racionális számok tulajdonságait extrapolálni a valós számokra, így tehát az irracionálisokra is.
Ez az ontológiai bázis és a hozzátartozó filozófiai előfeltevés pedig jelen van a vizsgált
érvelésben is. Sőt dominál az érvelése tartalmában és szerkezetében egyaránt, hogy
kétféle entitást szándékozik vizsgálni. Ugyanis értekezése V. részében Dedekind úgy
vezeti le a valós számok tartományának folytonosságát, hogy négy pontba szedve
megfogalmazza a racionális számok esetére előzőleg már megállapított sajátosságokat
most a valós számokra kiterjesztve. 271 Világos, hogy ez egy extrapoláció, ami nem érvényes, ha nem különböztet meg két entitást: a racionális számok sajátosságai azért
terjeszthetők ki a valós számokra, mert a valós számok rendszere magában foglalja
mind az összes racionális számot is, meg a most meghatározni kívánt irracionálisokat
is.
Ezért Dedekind vizsgált érvében kétféle entitást jelöl meg. Azt vezeti le, hogy bármely
tetszőleges, határozott valós szám (α) két osztályra választja szét a valós számok ö szszességét (R), és egy felosztást csak egy ilyen valós szám hoz létre. Ehhez azt kell igazolnia, hogy ettől az α számtól különbözik minden tetszőleges β valós szám, és minden
tetszőleges c racionális szám, amely α és β között t alálható. Dedekind kihangsúlyozza
a bizonyítás során a racionális számok sajátságának kiterjesztését a valós számokra:
kimondja, hogy ez az α szám nemcsak a valós számok R rendszerét osztja ketté (A1 és
A2 osztályra), hanem egyidejűleg a racionális számok R rendszerét is (A1 és A2 osz-
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tályra). 272 Így a kétféle entitás (racionális szám és valós szám) jelenléte feltétele a bizonyításnak, és nyilván két különböző jelölést is kell kapniuk az érvben. 273
Véleményem szerint Arisztotelésznek nincs szüksége a racionális számokkal analóg
osztópontok és az irracionálisok megkülönböztetésére, mivel ő nem aritmetikai alapon
dolgozik, hanem geometriai alapon. Az is nyilvánvaló, hogy ettől még az ő érvében is
jelen vannak az irracionális osztópontok, mert különben nem lehetne folytonos a vonal.
Mindazonáltal Arisztotelész Z/3-beli érvét is ki lehetne egészíteni a Dedekind érvében
szereplő kétféle osztópont problémájával.
Végső soron tehát az irracionális mennyiségek létét mindketten elismerik, legfeljebb
abban nem értenének egyet, hogy ezek számokkal fejezhetők ki, vagy csak geometriai
vonalakkal ábrázolhatók. Azonban „elbeszélnek” egymás mellett, hiszen Arisztotelész
nem érdekelt abban a kérdésben, hogy hogyan lehetne számokkal kifejezni az irracionális mennyiségeket; Dedekind meg abban nem érdekelt, hogy hogyan lehetne irracionális nagyságokkal mérni az időt vagy a távot. Amíg Dedekind célzatosan az irracionális számokat kívánja aritmetikai módon létrehozni, addig Arisztotelész a vonal folytonosságáról szólva implicite felhasználja az irracionális osztópontokat is, de ennek nincs
jelentősége az érvelésében.
A két érv történeti szempontból összevethető hasonlósága szerintem a folytonosság
fogalmában és az osztópontok sajátosságának alkalmazásában rejlik. Abban mutatnak
hasonlóságot, amint azt Geréby György is megállapítja, hogy nem felelhet meg kettő
osztáspontnak egy valós szám Dedekindnél, illetve egy pillanat Arisztotelésznél. 274
Vagy másképpen: egy és csak egy szám, illetve időpont osztja fel két részre a valós
számok rendszerét, illetve a vonallal jelképezett időt úgy, hogy az osztópont előtti rész
minden eleme kisebb, illetve korábbi magánál az osztópontnál, míg az utána levők
mind nagyobbak, illetve későbbiek.
Abban azonban lényeges különbséget mutatnak, hogy ez a bizonyos osztópont hova
tartozik. Dedekindnél az osztópontnak megfelelő racionális szám vagy az előző halmaz legnagyobb eleme, vagy az utána következő halmaz legkisebb eleme, de nyilván
nem mindkettő egyszerre, mivel egy meghatározott szám nem lehet két sorba rendezett halmaz eleme egyszerre. Ez egy tipikus statikus szemlélet, ami az aritmetika, meg a
geometria közös sajátossága, lévén, hogy elvonatkoztatnak a mozgástól.
Arisztotelész Fizikájában azonban éppen a mozgás elemzése a cél. A jelen mint időpont
ezért nála numerikusan egy darab pont ugyan, de funkcióját tekintve hozzátartozik
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Dedekind 1901, 10. o.
Dedekind értekezésének eredeti 1872-es kiadása gót betűs, így gót betűvel jelöli a valós számok rendszerét és annak két osztályát is; a valós számokat görög betűkkel jelöli; a racionális számok rendszerét,
két osztályát és a „c” racionális számot pedig latin betűkkel, ahogy ezt a fenti szövegben én is tettem.
Dedekind értekezésének modern kiadásai megváltoztathatják a jelöléseket, de természetesen ügyelniük
kell a kétféle típus elkülönítésére: az 1901-es angol fordítás az eredeti gót és görög betűs jelöléseket tartja
meg. Geréby György írásában viszont vastag betűvel van szedve a valós számok rendszerének jele és a
két osztályának jele; normál betűkkel szedték a racionális számok rendszerének és két osztályának jelét,
azonban ezek megkülönböztetése nyomdahibát tartalmaz: (Geréby 1997, 50. o. a bizonyítás 8. és 11.
sorában) itt a „c” racionális szám kétszer tartozik ugyanahhoz az A1 illetve A2 halmazhoz, ahelyett, hogy
a racionális A1-hez és A2-höz tartozva beletartozna a valós számok A1 és A2-jébe is. Ráadásul ebben a
rekonstrukcióban nincs különválasztva a valós α és β szám a racionális c-től, mindhármat egyformán
aláhúzott latin betűkkel jelölik. Így a Geréby György által rekonstruált szövegben kevésbé világos
Dedekind érvének ontológiai kettőssége.
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Geréby 1997, 56. o.
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mindkét részéhez az idővonalnak: a múlt vége és a jövő kezdete. Ez pedig egy tipikusan dinamikus szemlélet, ami nélkül értelmetlen lenne a Fizikában a folytonosságot
egyáltalán szóba hozni. Tehát a jelen időpont azért képes biztosítani a folytonosságot,
mert összeköti az idővonal két részét. Vagy másképpen: azért folytonos az idővonal,
mert a gondolatban felosztható szakaszai valójában összekötöttek.
Dedekind számegyenese viszont azért folytonos, mert sorba rendezettek, és hiánytalanok a pontjainak megfeleltethető valós számok. Tehát nála az osztópontok, illetve a
nekik megfelelő számok alkotnak egymás mellé helyezve folytonosságot.
Arisztotelész Fizikájában azonban a pontok sosem kapcsolódhatnának össze folytonosságot alkotva, hanem a köztük levő szakaszokat kötik össze folytonossá. Mivel a pont
nem alkotóeleme a folytonos entitásnak, csak a részeit elválasztó és összekötő elvigondolati eszköz.
Tehát Dedekind számelméletében a számok mint osztópontok alkotóelemek, és a belőlük létrejött folytonosság egyszerre jelen van, kész, befejezett valami. Ezért fogalmazzuk úgy a Dedekind-szelet definícióját, hogy a két halmaz metszete „üres”, vagyis nem
létezik harmadik; csak „számpontok” vannak és ezek halmazai.
Arisztotelész Fizikájában viszont sosincs jelen a folytonos mint kész, befejezett valami,
hanem folyton készül. Tehát nem azért folytonos a vonal, mert a pont „folyása”, hanem mert újabb és újabb pontokkal folyton tovább osztható. Az idő sem azért folytonos, mert már fel van osztva és összekötve az összes pontban egyszerre, vagyis nem
azért, mert végiggördül a jelen pontja az idővonalon, hanem mert bármikor, bárhol
felosztható. A pontok csak jelzései a felosztásnak, de a folytonos nem pontokra osztódik, hanem további folytonosakra, azaz végtelenül egyre kisebb szakaszokra. Ezért a
pontok Arisztotelésznél más típusú entitások: nem alkotnak sem folytonost egymással,
sem „halmazba” nem sorolódnak.
Ezek után világos, hogy bár felületesen tekintve Arisztotelész és Dedekind mindketten
alapoznak az osztópont és a folytonosság fogalmára, azonban alaposabban megfontolva
egyáltalán nem ugyanarról az osztópontról és folytonosságról beszélnek; hanem egymástól teljesen eltérő módon definiálják ezeket.
A valós számok rendszerének folytonosságához azt kell csak igazolni, hogy bármely
tetszőleges szelet (Schnitt) két egyértelműen sorba rendezett osztályt hoz létre, vagyis
határozottan elkülönül minden más racionális és irracionális számtól. Ezt vezeti le a
vizsgált érvben Dedekind. Így azonban neki nem ugyanazt kell igazolni, mint Arisztotelésznek: tehát nem azt, hogy csak egy pont hozza létre a felosztást, és nem kettő pont
vagy pontok csoportja. Végül is azt kell igazolnia, hogy a valós számok rendszere akkor lesz ugyanúgy folytonos, mint a vonal, ha nemcsak a racionális osztópontok vannak jelen, hanem az irracionális osztópontok is sorba rendezettek rajta.
Emiatt Dedekind folytonosság-fogalma tulajdonképpen eredménye Arisztotelészének,
illetve Dedekind mindössze kiterjeszti a geometriai folytonosságot a számok fogalmára, de nem bizonyítja a folytonosság fogalmát, hanem adottnak veszi a vonal folytonosságát, és csak a valós számokét bizonyítja.
Ennélfogva nem azt igazolja, hogy egy ilyen osztópont van, hanem hogyha van folytonosság,
akkor muszáj, hogy az irracionális szám ugyanúgy osztópont legyen, mint a racionális. Ezért
nem hasonlít a két érv, csak annyiban, hogy az osztópont (vagyis a szelet, Schnitt létrehozója) csak egy lehet: ám Dedekind adottnak veszi ezt a racionális számok esetén,
Arisztotelész pedig bizonyítja mindenféle osztópont esetén. Ez Arisztotelész ontológiai, vagy ha úgy tetszik metafizikai többlete.
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/E/ Platón Parmenidésze
Netz, amikor a matematikai érvelések formáját vizsgálja, azt a megállapítást teszi, hogy
Arisztotelésszel szemben Platón másfajta matematikai terminológiát használ, ami sajátosan eltér az eukleidészi szakzsargontól. 275
Waschkies ugyanakkor fontos forrásként kezeli Platón Parmenidész című dialógusának azt a részét, melyben a téma az Egy érintkezése önmagával és másokkal (148 d4149 d7). 276 Megállapítja, hogy Arisztotelész a Fizika E/3-ban lényegében a Platón által
feldolgozott fogalmakat fejleszti tovább: az E/3 hét fogalmából ötöt ugyanis Platón is
definiál ezen a helyen: úgy mint az érintkező (ἅπτεσϑαι), rákövetkező (ἐϕεξῆς), kapcsolódó (ἐχόμενον), különálló (χωρίς) és közbülső (μεταξύ vagy ἐν μέσῳ) fogalmakat. Ehhez képest Arisztotelész egyrészt pontosítja Platón erőteljesen köznyelvi alapú
meghatározásait, másrészt pedig kiegészíti azt az együttálló (ἅμα) és a folytonos
(συνεχές) fogalmak definícióival. Továbbá Waschkies ugyan úgy véli, hogy Platón
fogalmai köznyelvi megformáltsággal bírnak (dialektikusak), de elismeri geometriai
kapcsolatukat: annyiban, hogy ezek a definíciók kifejezetten térbeli viszonyt, sőt lineáris rendezettségről tanúskodnak. Platón a számok és az Egy viszonyát is a korabeli
matematika elgondolása alapján veszi, tehát bizonyos, hogy matematikai alapra helyezte metafizikai tételeit. Ugyanakkor Waschkies nem veszi figyelembe, hogy amikor
Platón az Egy önmagával való érintkezéséről ír, akkor voltaképpen valami hasonlót
hoz szóba, mint az eudoxoszi érintkezés-definíció, azaz az egész egésszel való teljes
érintkezését, egybeesést. A különbség annyi, amit Waschkies viszont megjegyez a Fizika Z/1 érvrekonstrukciója kapcsán, hogy Platón számára végül is az egész részek öszszegét jelenti, és nem oszthatatlant. 277 Éppen azzal indokolja a probléma matematikai
eredetét, hogy Platón Parmenidésze nem szolgálhat ilyen ötlet forrásául, ezért fordul
Eudoxosz felé. Itt, akár „A keletkezésről és pusztulásról” A/2 elemzésekor abba a bonyodalomba ütközünk, hogy nem látjuk át, hogy két-három jelentős gondolkodó közül
kié az „eredetiség”; most éppen, hogy ki lehetett Arisztotelész forrása: Platón,
Eudoxosz vagy más jeles matematikus esetleg.
Waschkies alapvetően filozófiatörténeti forrásként, azaz metafizikai kiindulásként kezeli Platónt, és nem jár utána Platón és a matematikusok viszonyának. Knorr azonban
tisztázza, hogy Platón valóban gyakorolhatott hatást a korabeli matematikusokra. Tudjuk, hogy neves geométerekkel működött együtt az Akadémián, mint León,
Theaitétosz és Eudoxosz, és több dialógusában kritizálta a geométereket, hogy nem
tanúsítanak elég szigorúságot az érveléseikben (például az Állam 510c-511c; 527a).
Továbbá a Törvények egy helyén Knorr szerint az s megmutatkozik, hogy az idős Platón ismerhette Eudoxosz homogenitás-kritériumát, sőt még az összemérhetőség problémáját is fontosnak tartotta (819a-820c). 278 Netz ugyan megjegyzi, hogy Platón nem használta a korrekt matematikai zsargont, inkább egy sajátos terminológia jellemzi, ezért az
ő szövegeiből nem következtethetünk a korabeli matematikai érvelések formájára. 279
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Waschkies tanulmányában azonban hiányos Platón Parmenidészére való hivatkozás
azért is, mert nem figyeli tovább a szöveget; így nem említi meg, hogy Platón sokkal
mélyebb metafizikai vagy akár érintőlegesen matematikai forrása Arisztotelész Fizikájának, semmint azt gondolni szokás. Az általa vizsgált szöveghelyen Platón is utal
olyan problémákra, melyeket Arisztotelész a Fizikában alaposan megfontol. Másrészt
pedig láthatóan alapvető korabeli matematikai definíciókat is felsorol, mint például az
összemérhető (140 c1; σύμμετρον) definícióját.
Felismerhető a Parmenidész szövegében a határ definíciója többféleképpen is: 1. a vég
és a kezdet határa (πέρας) a dolgoknak (137 d6); 2. ami körülfog (περιέχον), az a határ
(πέρας; 145 a1-2); 3. a határtalan (ἄπειρον), az alak nélküli (ἄνευ σχήματος ; 137 d8).
Ezen definíciók közül az 1. Eukleidész definíciójával mutat rokonságot (Elemek, I. 13.
def.), a 2. fellelhető Arisztotelész Fizikájában is olyan formában, hogy a „hely” a tartalmazó, azaz körülvevő test határa (Fizika Δ/4, 212 a6 [ὁ τόπος] : τό πέρας τοῦ
περιέχοντος σώματος). A 3. pedig gyorsan eszünkbe juttatja Waschkies kutatását az
alakról (σχῆμα), ugyanis éppen ez a szó, mely Platón Menónjában is feltűnik (73 e2-76
a7), ez igazolja Waschkies szerint az Elemek I. 14-15. és 18-22. definícióinak régiségét.
Ezért aztán bizonyos, hogy Platón Parmenidésze is őrzi a korabeli matematikai paradigma nyomait.
A kezdet (ἀρχή ), a közép (μέσον) és a vég (τελευτή) helyzetek neve ugyanaz (137 d45), mint Arisztotelésznél (Fizika Θ/8, 262 a20). 280 Sőt a közép, melyet középpontnak
vagy akár közbülső pontnak is értelmezhetünk, főszerepet kap Platónnál mind az
egyenes, mind a kör definíciójában is. A kereknek ugyanis a legszélső pontjai a középtől
vannak egyenlő távolságra, míg az egyenesnek mindkét végpontja a közepének előtte
van (137 e3-4: ἐπίπροσϑεν ; előtte van, útjában van, eltakarja).
Bár Waschkiesnak igaza van abban, hogy a folytonos (συνεχές) szakkifejezés annak
ellenére, hogy az eleai Parmenidész Tankölteményében felbukkan, nem fordul elő Platón Parmenidészének szövegében. Waschkies megfigyelésével szemben azonban láthatjuk, hogy mégis jelen van benne a folytonosság értelme. Így értjük legalábbis az
érintkezés meghatározását a 149 a2-től: mivel két érintkező között nem lehet harmadik
rész, de ha a kettő részhez egy harmadikat hozzáteszünk (149 a8; προςγένηται), akkor
az érintkezések száma kettő lesz. Ha pedig mindig újabb részt teszünk hozzá a sorhoz,
akkor mindig nőni fog az érintkezések száma. Világos, hogy a „mindig” (149 b1, c3;
ἀεὶ) lényegét tekintve ugyanazt fejezi ki, mint a folyton, és mivel összekapcsolódókról
van szó, így valójában a folytonos keletkezéséről beszél Platón. Ugyanakkor ezt az
érintkezést (149 a7, a8, b1; ἅψις) nevezi Waschkies érintkezési vagy kapcsolódási pontnak. Ez pedig felveti Arisztotelész „A keletkezésről és a pusztulásról” című művével
való kapcsolatát: láttuk már, hogy Arisztotelész is kötötte a pontot érintkezéshez és a
felosztáshoz Démokritosz miatt (A/2, 316 b7-8: παρὰ τὴν ἁϕὴν καὶ τὴν διαίρετην καὶ
τὴν στιγμήν). 281
Továbbá túl a Waschkies által vizsgált szövegrészeken, Platón pontosan arról beszél,
amit Arisztotelész vizsgál a Fizikában. A 152 a-156 d között a változás ideje a téma:
mégpedig éppúgy, mint a Fizikában, a „most” vagy „jelen” (τὸ νῦν) fogalma ad okot
az elmélkedésre. Platón dialógusa lényegében megelőlegezi Arisztotelész mondanivalóját, sőt még abban is hasonlít a két gondolatmenet, hogy kérdéses lesz a „jelen” vagy
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vö. ezzel kapcsolatos vizsgálódásaim a Függelékben (Várőri, 2008)
Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról TLG 2001a (316 b7-8)
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„most”, mint időpont kapcsolata az idővel. Platón szövege azonban nem mondja ki a
geometriai ponttal való kapcsolatát az időpillanatnak.
Ami az időben létezik, az nem ugorhatja át a „most”-ot (152 b4-5; οὐ ὑπερβήσεται τὸ
νῦν), hanem az előrehaladó két dolgot érint: a „most”-ot és az „azután”-t (152 c3-4;
ἔπειτα). Majd Platón megfogalmazza azt, hogy a pillanat nem az „időben” van, azaz
nem időtartam: mivel a mozgás és a nyugvás között lennie kell valami változásnak, de
ez a megváltozás (vagy valamiféle állapotváltás) nem történhet az időben, mert az időben vagy mozog valami, vagy nyugszik. Így a „pillanatnyi” az, ami a mozgás és a
nyugvás között van (156 d6-e1): „a «tüstént » (ἐξαίϕνης) , ami valami különös természet,
ott van a mozgás és a nyugvás között, de semennyire sem az időben létezve; és ebből és ebbe
változik át a mozgó is, amikor megáll, és a nyugvó is, amikor megmozdul.” 282
Végül pedig figyelemreméltó a dialógus vége, amikor Platón leírja gyakorlatilag a végtelen felosztás jelenségét, igaz, hogy a Parmenidész szituációjában ez egy paradoxon,
egy lehetetlenség részét képezi, azonban a probléma felvetésében, mint látjuk Platónt
illeti az elsőség. A 165 a-e között foglalja össze azt a képzeletbeli helyzetet, amikor nem
létezik az Egy, és mégis állítanunk kellene valamit a többi dologról. Világossá teszi,
hogy míg távolról, homályosan figyelve egynek észlelnénk, addig közelről, élesen ránézve folyton kisebb részekre szakadna. Úgy írja le ezt a közelebbről egyre kisebb részekre szakadót, hogy ez tökéletesen megfelelne Arisztotelész potenciális végtelenjének, azaz a végtelen felosztás lehetőségének, irodalmi stílusban előadva, miközben
valószínűleg mindketten Anaxagorász tanát tartották szem előtt: (165 a7-b4) „Hogyha
közülük gondolkodás által folyton megragadnánk valamit, mint egy belőlük levőt, akkor a kezdet
előtt is folyton feltűnne másik kezdet, és a vég után is fennmaradna egy másik vég, a közepén
meg mások, amik a középnél is inkább középsők, csak kisebbek; azért mert lehetetlen egyetlen
ilyet megragadni belőlük, amennyiben az Egy nem létezik.” 283
Mindezek után nyilvánvaló, hogy a pont-pillanat kérdése, csakúgy mint az érintkezés
definíciója már Platónnál felvetődött, és nyilván nem Arisztotelész keresett ezekre először választ. Így Platón problémafelvetése metafizikai nézőpontú, és nem tudni, hogy
megelőzi vagy követi Eudoxoszt.

2. Az érintkezés és Arisztotelész metafizikai fordulópontja
Végül egy olyan kérdéshez érkeztünk, amely döntő szempont annak a fordulópontnak
az ügyében, amit Arisztotelész metafizikája kellene, hogy jelentsen, túl a geometriai
alapon. Waschkies felvetette, hogy Arisztotelész „A keletkezésről és a pusztulásról”
A/6-ban vette észre, hogy több érintkezés-definíciót is alkalmazott eddig, és ez számára
azzal a kihívással járt, hogy a Fizika Z/1-ben átdolgozta miatta Eudoxosz érvelési sémáját. Véleményem szerint sosem helyénvaló azt képzelni Arisztotelészről, hogy nem
tud bizonyos kifejezések vagy definíciók többértelműségéről. Inkább lehet szó arról,
hogy nem szabatos stílusban dolgozik, vagy eleve csak később szándékozik tisztázni
egy apóriát. Az érintkezés-definíciók kérdése azonban jó alkalom arra, hogy kimutassuk
Arisztotelész Fizikájának metafizikai többletét a geometriai alapozáshoz képest, és

282
283

Platón: Parmenidész TLG 2001h (156 d6-e1)
Platón: Parmenidész TLG 2001h (165 a7-b4)
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egyúttal azt a „fordulatot” is, amit Waschkies sokkal későbbre helyez, és mindenképpen látványosan el akar különíteni Arisztotelész fejlődésében.
Amellett fogok érvelni, hogy „A keletkezésről és a pusztulásról” két érintkezésdefiníciója nem áll szemben egymással, sőt kifejezetten kiegészítő jellegűek, mivel eltérő
ontológiai alappal rendelkeznek. Továbbá, hogy a Fizika E/3-ban Arisztotelész felvet
egy komoly apóriát éppen a geometriai pontokkal kapcsolatban, amit – és ebben
Waschkiesnak igaza lehet - úgy tűnik, hogy a Z/1-ben valóban megold. Waschkiesnak
abban nyilván igaza van, hogy ez a megoldás erős geometriai alátámasztással rendelkezik, de geométerek nem szoktak ilyen kérdésekkel foglalkozni.
Egyébként Waschkies is mutat olyan példát, amiben Arisztotelész felülmúlja a korabeli
geometriát, mégpedig a közbülső (μεταξύ) esetét. Sőt azt állítja, hogy modern időkben
is csak a XIX. században sikerült tisztázni az „előbbi”, „utóbbi” és a „között” matematikai kifejezését. Amit azonban Waschkies nem hangsúlyoz ki, hogy Arisztotelész ez
esetben azért jutott tovább a korabeli geométereknél, mert nem matematikai viszonyok
érdekelték, hanem az idő és mozgás metafizikai elemzése. Előbb a Δ/11-ben (219 a14-19)
definiálja az előbbit és utóbbit (vagy korábbit és későbbit), majd az E/3-ban is felhasználja ezeket a közbülső meghatározásában. Tehát, amit Waschkies erősen matematikai
szempontú kutatása nem ismer el, az Arisztotelész metafizikai gondolkodása.
Platón Parmenidészének vizsgálata során is fény derült rá, hogy mennyire elválaszthatatlan az ókori filozófia a matematikai problémáktól. Egyáltalán nem különleges dolog
ezért, hogy Arisztotelész is miközben metafizikai kérdéseket tűz ki maga elé, felhasznál matematikai érveléseket és fogalmakat. Az sem különleges ezek után, hogy a metafizika érvelései és fogalmai visszahathatnak a matematikára. Egyszóval egyáltalán nem
olyan nyilvánvaló egy ókori filozófusnál a matematikai alapréteg és a metafizikai fejlemény szétválása, mint azt Waschkies igyekezett megkülönböztetni.
Ennek világos bizonyítéka lehet éppen „A keletkezésről és a pusztulásról” A/6, 323 a16 között található két érintkezés-definíció: 1. Szigorú értelemben azok a dolgok érintkeznek, melyek hatást gyakorolnak egymásra, azaz nyilván térbeliek; és nyilván a matematikai dolgok is érintkezhetnek, mivel nekik is van helyük és helyzetük (A/6, 323 a12); továbbá 2. azok érintkeznek, melyeknek egy a végük, azaz itt hivatkozik Arisztotelész saját Fizika E/3-beli definíciójára (A/6, 323 a3-6).
Waschkies azonban kiragadja ezt a szöveghelyet a környezetéből, és egyáltalán nem
vizsgálja, hogy milyen céllal beszél itt Arisztotelész az érintkezésről. Ha alaposabban
megfigyeljük Arisztotelész stílusát, egyébként sem szokása a teljes körű, kimerítő felsorolása az összes lehetséges vagy vetélkedő definíciónak. Egyszerűen az adott témához
igazítja a definíciók csoportosítását, ezért fordulhat elő, hogy más-más helyeken másmás felosztásban kapunk definíciókat. Erről a stilisztikai sajátosságról és Arisztotelész
nehezen olvasható, elliptikus nyelvezetéről még lesz szó a III. fejezetben.
Tehát a szövegkörnyezet nélkül, azaz egy teljesebb makrostrukturális áttekintés nélkül,
nem láthatjuk át, hogy Arisztotelész itt miért éppen így adta meg az érintkezés típusait.
Először is szem előtt kell tartani, hogy ebben a művében a természeti létezők (testek)
keletkezése és pusztulása a téma. Ennélfogva a geometriai pont és a kiterjedés nem a fő
tárgya, de alkalmazza őket a felosztás-probléma kapcsán az A/2 (316 a14-317 a12) már
többször említett részletében. Azonban ott sem tekint el a térbeliségtől, mármint a természeti létezők háromdimenziós voltától, ugyanis a felosztásnál nem csak egyszerűen
kiterjedések felosztásáról beszél, hanem - Démokritosz kapcsán is - testekéről. Például
rögvest a 316 a15-ben megtaláljuk a test (σῶμα) szót, mely még többször megjelenik a
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szöveghelyen (316 a 23, a26, b1 stb.). Sőt Arisztotelész megfogalmazza úgy is a felosztás tárgyát, hogy „minden érzékelhető test” (A/2, 316 b19), vagy úgy hogy „a természeti
dolgok esetén” (A/6, 323 a34).
Ez pedig azért jelentős tény az érintkezés típusait nézve, mert ez az itteni csoportosítás
fő szempontja. Tehát az A/6-ban kitágítva a vizsgált szövegrész terjedelmét (322 b26323 a34) azt látjuk, hogy a vizsgálat tárgyai a vegyülésre és egyéb hatásokra képes természeti létezők. Az 1. érintkezés-definíció szerint tulajdonképpeni, fő vagy elsődleges
értelemben véve (κυρίως; 322 b33) minden hellyel vagy helyzettel rendelkező dolog
képes érintkezni, még a matematikai dolgok is. Ez tehát a tágabb, általánosabb értelem.
Azonban a mostani vizsgálat céljának megfelelően ezt szűkíti Arisztotelész a 2. érintkezés-definícióban, amely a Fizika E/3-ból is ismert meghatározás: a végei együtt vannak
az olyan érintkezőknek, melyek nemcsak helyzettel rendelkeznek, hanem kiterjedéssel
is (μεγέϑη ἒχοντα; 323 a5).
Következésképpen a két definíció nem képvisel a szövegben semmiféle zavart vagy
ellentmondást, hanem szabályosan kiegészítik egymást, illetve a 2. definíció deklaráltan szűkebb esetet vizsgál, mint az első. Mindez pedig a Waschkies által kihagyott ontológiai, vagy ha úgy tetszik metafizikai nézőpont miatt lehet így.
Továbbá ez a témabeli különbség a Fizika és „A keletkezésről és a pusztulásról” között
számomra kétségessé teszi Waschkies indoklását az időbeli sorrendről Arisztotelész
műveinek részletei között: nevezetesen a Fizika E/3 és Z/1 közé ékelődő A/2-es fejezet
érveléséről. Mivel a Z/1 geometriai kiterjedésekkel foglalkozik, „A keletkezésről és a
pusztulásról” A/2 viszont természeti entitásokkal, testekkel; így egyszerűen az is elképzelhető, hogy itt ez a téma indokolja, hogy Arisztotelész részletezi a geometriai és a
fizikai felosztás és érintkezés különbségét.
Érdemes még visszatérnünk az E/3 szövegére, melyet valóban tekinthetünk zavarosnak vagy zavarónak, nézetem szerint nemcsak fogalomgyűjtemény, de tulajdonképpen
apória-gyűjtemény is. Hiába várnánk el Arisztotelésztől, hogy látványosan megoldja a
felvetett problémákat, azonban ha hajlamosak vagyunk fejben tartani a különféle szöveghelyeken olvasott információkat, és megpróbáljuk együtt tekinteni őket, akkor talán
eljuthatunk egy koherens magyarázathoz. Az E/3 végén tehát alapvetően a pont
apóriájába jutunk, mint azt már korábban megállapítottam:
1. Ha a pontok nem lehetnek rákövetkezők, akkor nyilván a definíció értelmében van
közöttük valami azonos nembeli. Ám ha ez tényleg a vonalakat jelentené, ahogy azt a
záró részben állítja, akkor a vonalak sem lehetnének rákövetkezők, mivel a vonalak
között meg pontok vannak.
2. Ha a pontok érintkezők, akkor a definíció értelmében előbb rákövetkezőnek kell lenniük.
3. Ráadásul a pontok érintkezése nem fér össze az érintkező eddigi definíciójával sem,
mert a pont oszthatatlan, akár az egység, tehát nem lehet vége, ami eggyé válik a másik
ponttal.
E három nehézséget először is geometriai ismereteink birtokában oldhatjuk meg. Mivel
már fény derült rá, hogy a pontok érintkezése egy speciális geometriai egybeesést jelent, amely feltehetően Eudoxosznak az általános arányelméletre vezető érvelési sémájába is beletartozott, és természetesen implicite beleértett az eukleidészi Elemek tartalmába is.
A 3. probléma feloldható tehát azzal, hogy az érintkezésnek van egy tágabb, általánosabb definíciója, miszerint minden olyan érintkezik, ami hatást gyakorol vagy szenved,
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tehát valamilyen változásnak vagy mozgási folyamatnak a résztvevője. Ennek elégséges
alapfeltétele a hellyel vagy helyzettel való rendelkezés, amellyel az A/6, 323 b32-a2
szerint matematikai dolgok is bírhatnak; pontosabban nyilván a geometriai dolgok és
nem a számok. Ugyanakkor létezik szűkebb, szigorúbb érintkezés-definíció is, mely
szerint a kiterjedéssel bíró dolgok érintkezése úgy valósul meg, hogy a végük eggyé
válik. A pontokra ez a definíció tehát nem vonatkozik, lévén rész nélküliek.
Ezek után a 2. probléma azért nem okozhat nehézséget, mivel a rákövetkezés akkor
előzi meg az érintkezést, amikor természeti létezők közelítési folyamatáról beszélünk,
mégpedig nyilván lineáris rendbe történő rendezésről. Ilyenkor világos, hogy az egymás mellé kerülők tudnak majd egymáshoz kapcsolódni. Azonban a pontok legegyszerűbb értelemben vett érintkezése nem ilyen közelítési folyamat eredménye. 284 A geometriai entitások elsősorban gondolatiak (gondolati anyaggal bírnak) 285 , és akkor fordulhat elő két pont érintkezése, ha két különálló szakaszt gondolatban egyesítünk, de
akár a homokba is rajzolhatjuk őket. Ilyenkor például AB és ΓΔ szakaszt összetéve
megkapjuk AΔ szakaszt. Az összetevés eredményeképpen pedig az eredeti szakaszainkat lezáró B és Γ pontok egyszerűen eggyé válnak (mondjuk E pont lesz belőlük),
azaz egy az egyben, mint egész az egésszel fognak érintkezni. Ez azonban nem keletkezési folyamat, hanem egyszerűen csak van a pont, és nincs. 286 Ezért a példánk szerint a két egyesülő pontnak nem is kell előbb szigorú értelemben rákövetkezőnek lennie, mivel itt nem mozgási folyamat történik.
Végül az 1. probléma az E/3, 227 a27-32 sorok között nem okozhat nehézséget, ha ismét
geometriai ismereteinkre támaszkodunk. Ugyanis per definitionem pont nincs vonal
nélkül, ahogy vonal sincs pontok nélkül, hiszen a pont a vonal vége és nem független
tőle, de még az elvben végtelen vonalnak is vannak kijelölhető pontjai. Tehát a pont
nem önálló entitás, hanem mindenképpen valami vonal elvi tartozéka. Óvatosan kell
mondanunk a „része” kifejezést, mivel szintén a geometriára hivatkozva csak az lehet
része valaminek, ami mérni tudja, tehát amivel mérni lehet, azaz osztani. Csakhogy
kiterjedés nélküli ponttal nem lehet osztani semmit, a pont a geometria alapdefinícióinak ismeretében nem lehet része semminek. Azazhogy lehet elvi része, „vége”, „határa” a vonalnak, de nem tulajdonképpeni értelemben vett alkotórésze, eleme.
Ezért világos, hogy két pont között mindig van pont is, és szakasz is. Például AB szakaszt két végpontjával határozzuk meg: A és B pontok között azonban akár elfelezhető,
így rögvest azonnal keletkezik A és B pont között egy harmadik pont, mondjuk Γ, és
vele két kisebb részszakasz AΓ és ΓB. Tehát az eukleidészi geometriában egészen szokványos dolog, hogy két pont sosem lehet szigorú értelemben rákövetkező: egyrészt
lehet közöttük külön nembeli (szakasz), de ha egy szakasz végpontjai, akkor tetszőlegesen bárhol lehet közöttük osztópont, vagyis saját nembeli entitás. Továbbá ha a pontok és a vonalak egy nembe tartoznának, akkor a vonalak sem lehetnének rákövetkezők.
Azonban egyrészt a geometria alapdefiníciói alapján is igaz, hogy a pont léte függ a
vonaltól inkább, mint fordítva; ám ezzel érezhetően elhagyjuk a geometria érvényessé284

Érdemes itt megjegyezni Heath kutatásait (1970, 123. o.): a görög geométerek szóhasználatában a
ἅπτεσϑαι leggyakrabban „összeér, összetalálkozik” értelmű, de az érintő érintkezése a körívvel inkább
ἐϕάπτεσϑαι . Viszont van egy másik jelentése, ami gyakori a matematikai szövegekben: a pont „rajta
van” a vonalon értelemben szokták használni.
285
vö. például Metafizika Z/10, 1036 a9-12, (ὕλη νοητή)
286
vö. Metafizika B/5, 1002 a32-34
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gi területét. Ha a vonal és a pont létének a különbségére akarunk rákérdezni, az már
metafizikai kérdés lesz, tehát itt jön be a képbe Arisztotelész metafizikai nézőpontja.
Maga a mester a Fizika E/3-ban valóban ontológiai különbségeket hoz fel példának,
amikor azt állítja, hogy rákövetkező lehet a vonal, az egység és a ház (227 a2-3:
γραμμή, μονάς, οἰκία ). Ebben a szövegrészben többször is előfordul az „egység”
(μονάς) szó, és felmerül a kérdés, hogy pontosan mit ért rajt Arisztotelész, mivel Met afizika Δ/6, 1016 b24-31 szerint a pont is egy valami, csak éppen helyzettel bíró egység.
Ugyanakkor az „egység” (μονάς) értelmezése összefügg a „száméval”, mivel a szám
egységekből áll, egységek sokszorosa. 287 A továbbiakban egyértelműbb, hogy számokra céloz a mester és nem pontokra, mivel a fejezet végén a 227 a27-32-ben szembeállítja
az egységet (μονάς) és a pontot (στιγμή). Tehát az E/3 227 a2-3-ban a μονάς szót pé ldául határozottan „számegységnek” fordítja Wagner. 288 Valamint Heath is megerősíti,
hogy a görög matematikában a szám alapegysége a μονάς. 289 Knorr azt teszi hozzá,
hogy a „szám” egységek, mint pozitív egész számok kollekciója a klasszikus ógörög
matematikai paradigmában, amiből bár ritkán szükséges, de kizárható maga az egység
(az 1). 290 Arisztotelész tehát az említett szöveghelyen három különböző entitást sorol
fel. Apostle is felfigyel kommentárjában erre a példasorra, és megállapítja, hogy itt analóg dolgokat sorol fel a mester, melyek egymással nem keverhetők, hiszen valóban
különböző nemekbe tartoznak, mivel a vonalak nem vethetők össze egy házsorral; de
mindegyik nemen belül valóban megtalálható egy rendezés. Apostle azt a kérdést is
felteszi, hogy vajon akkor ez most fizikai vagy metafizikai, esetleg matematikai alapelv-e. 291 Tehát a definíció mindenképpen túlmutat a geometrián, bár Waschkies határozottan térbeli rendezésnek nyilvánítja, eredetét tekintve legalábbis.
Véleményem szerint azonban itt egy kerek metafizikai példatárat kapunk Arisztotelésztől, melyből nem véletlenül maradt ki a pont. E három analógiában álló példa közé
(vonalak, számegységek, házak) ugyanis nem illeszkednének a pontok. Metafizikai
szemszögből a pont olyan, mint a ház határa, amin elvitatkozhatnánk, hogy mi határol
egy házat: a kívülről látszó háromdimenziós főfala, vagy ennek a főfalnak a legkülső
sík felülete; és ugyanígy a példasorba élőlényt is helyezhetett volna akár, mert a házhoz hasonlóan például egy alma határa sem lenne idesorolható ebbe a sorozatba. Mégpedig azért nem, mert szemléletesen szólva, semmi értelme sincs annak, hogyha egy
kupac a házról vagy almákról levágott határfelületet akarnánk mindenáron egymás
után sorba helyezni; és ugyanígy egyszerűen nincs értelme a vonalak határát képező
pontokat „leválasztani” a vonalakról, és sorba rendezni. Viszont az érzékelhető valóságban létezhetnek házsorok, sorba lehet rendezni a számokat is, és szakaszokat is öszsze lehet „tolni” a hosszuknál fogva.
Az is világos ezek után, hogy Arisztotelész itt három különböző fajtáját sorolta fel a
sorba rendezhető dolgoknak. Magának a sorba rendezésnek az alapelve ugyanaz
287

vö. Elemek VII.1. definíciója: „Egység (μονάς) az, aminek az alapján minden létezőt egynek nevezünk.” ; és 2.definíciója: „Szám (ἀριϑμός ) pedig az egységekből összetett sokaság. (Eukleidész: Elemek
TLG 2001g, 7,HOR,1. és 2.)
288
Wagner 1972, 136. o. (Zahleinheit)
289
Heath 1981, 69-70. o.
290
Knorr 1975, 9. és 15. o.
291
Apostle 1980, 274. o., ugyanakkor Apostle fordításában az „alapelv” a 226 b34 kifejezésére vonatkozik, ami vitatható lehet: μετὰ τὴν ἀρχὴν , azaz „a kezdet után” nála „azon alapelv szerint” (after a
principle, 96. o.).
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mindhárom esetben: az első után a második következik és nem a harmadik stb. Azonban a sorba rendezett entitások másfajta közelítési típusba tartoznak. Itt jön be a képbe a
Waschkies által feltárt platonikus felosztási eljárás eredménye. A rákövetkezők nemébe
tehát olyan dolgok tartoznak, melyek sort alkothatnak, úgy hogy két tag között már
nem lehet több azonos nembeli. Rákövetkezni azonban kétféleképpen lehet: a számok
úgy következnek egymásra, hogy nem érintkeznek, mivel elkülönült egységek. A házak és a vonalak azonban úgy következnek egymásra, hogy érinthetik is egymást.
Azonban megint csak nem egyforma módon érintkeznek, mivel a házak kapcsolódhatnak egymáshoz úgy, hogy közös határfalaik legyenek, a vonalak azonban úgy kapcsolódnak össze, hogy egyúttal eltűnnek a közös határaik, mivel összenőnek, egybefüggnek, azaz folytonost alkothatnak. A pontok érintkezése azonban egy olyan nemet képvisel, amely a rákövetkezők fölött áll: tehát a pontok nem úgy érintkeznek, hogy a sorba rendeződés és összekapcsolódás különféle felsorolt fokozatain mennének át, hanem
egy az egyben, egész az egésszel egyesülnek. Láttuk, hogy ez belefér az érintkezés legfőbb értelmezésébe: valamilyen értelemben hatást tenni, azaz hogy egyesülni a pontok
is képesek. Sorba rendeződni és közeledni egymáshoz azért nem tudnak, mivel nem
kiterjedések.
Lényegében ennek geometriai levezetését találjuk a Z/1 elején. Felfoghatjuk ugyanis az
ott található érvelést tisztán matematikai vonatkozásában is, mintha azt kellene megválaszolnunk, hogy miért nem lehet egy vonalat a matematikus kifejezése szerint a „rajta
levő” pontokra osztani. Amennyiben a K2 definícióból indulunk ki, akkor a vonal vonal
létének, azaz folytonosságának feltétele, hogy az éppen felosztott részei sorban egymásra következők legyenek, és végeikkel érintkezzenek. A pontok azonban nem tudnak úgy érintkezni, hogy egymással folytonost alkossanak, csak egymásba olvadni,
egészként eggyé válni tudnak. Így a vonal nem osztható fel pontokra.
Majd a Z könyv folytatásában újra a metafizika kerül előtérbe: kinematikai példákon,
tehát a mozgás és az idő összefüggésein mutatja meg Arisztotelész ezen állítások helyességét. Ez a folytonosság mélystruktúrájának kifejtése, melyet részleteiben a Z könyv
elemzésekor fogok vizsgálni, a III. fejezetben.

3. A geometriai nézőpont összefoglalása
Végeredményben Waschkies észrevételei és ezek kritikája alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy munkahipotézisként jogos lehet szétválasztani a Fizika szövegében a matematikai
és a metafizikai területhez tartozó érveket és tudásanyagot, azonban maga az arisztotelészi mozgás-magyarázat, mint természetfilozófia, nem értelmezhető a geometria és a
metafizika együttműködése nélkül.
Knorr nyomán pedig kijelenthetjük, hogy Arisztotelész – nyilván nem professzionális
matematikusként és időnként tán valóban pontatlanul -, de a filozófiai kontextuson
belül eredményesen alkalmazta saját korának matematikai technikáit. 292
Mindamellett minden kutatást meghatároz a végcélja. Waschkies Arisztotelész Fizikájában elsősorban Eudoxosz gondolatmenetének a nyomait keresi és találja meg; Knorr
annak igazolását, hogy nem írt olyasmit, ami hatással lehetett volna a korabeli matematikára, inkább ő maga alkalmazta a korabeli matematika tételeit, de nem érdeklődött
292
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a korabeli fő kutatási problémák iránt, mint például az összemérhetetlenség. Jómagamnak pedig ebben a dolgozatban az a célom, hogy minél jobban megértsem, hogy
miért gondolhatta Arisztotelész a Fizikabeli gondolatmenetét sikeres természetfilozófiának.
Végül is Arisztotelész matematika-alkalmazása szempontjából mindkettőnek igaza
van: Arisztotelész felhasználta Eudoxosz általános arányelméletét, de nem merült el
annak speciális problémáiban. Ugyanakkor viszont a metafizikai kontextusban - az
eleai Zénón paradoxonaival szemben - termékenyítőleg hatott rá a matematika ismerete. 293
Tehát leszögezhetjük, hogy Arisztotelész Fizikáját tekintve nem a geométerek nézőpontjával szembesülünk a matematikai végtelen és folytonosság vonatkozásában, hanem egy filozófus geometriai nézőpontjával a metafizikai folytonosság és végtelen vonatkozásában.
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Knorr 1982, 120. o.: az eleai Zénónra adott válasza Arisztotelésznek minden bizonnyal saját érvelése,
a geométereknek nem volt ehhez hozzászólásuk.
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II. FEJEZET:
A FOLYTONOSSÁG METAFIZIKAI NÉZŐPONTJA
„Mivel a tapasztaltak a «hogy»-ot (τὸ ὅτι ) ismerik, a «miért»-et nem; de [a mesterek] a «miért»-et (τὸ διότι) és az okot is tudják.”
„Továbbá a pontosabb és az okokat jobban tanítani tudó a bölcsebb minden tudomány terén.”
Arisztotelész: Metafizika (A/1, 981 a28-3; A/2, 982 a12-14)

Az előző fejezet végén leszögeztük, hogy Arisztotelész folytonosság-teóriájának van
egy szilárd geometriai alapja, amitől nem lehet elválasztani. Saját korának matematikai
eredményeit (arányelmélet, homogenitás-kritérium, folytonossági lemma) sikeresen
beépítette a tér, idő és a mozgás problémáit tárgyaló metafizikai kontextusba. Mindez
azt jelenti, hogy amikor a mozgás-teória metafizikai nézőpontjában vizsgáljuk a folytonosságot, akkor mindig vissza kell találnunk ehhez a geometriai alapozáshoz, éppúgy
ahogy Arisztotelész teszi.
Ebben a fejezetben először is Michael J. White The Continuous and the Discrete című
munkája alapján igyekszem bemutatni a folytonosság metafizikai nézőpontját. 294
White elemzéséből elsősorban az kell, hogy kiderüljön, hogy hogyan alakul a geometriai alapra ráépülő mélystruktúrája a folytonosságnak. Azaz hogyan valósul meg Arisztotelész előadásában a geometriai vonal folytonosságának analógiájára a mozgás útjának, idejének és folyamatának metafizikai magyarázata.
A folytonosság metafizikai nézőpontjának alapproblémája e három tényező, azaz a geometriai kiterjedés, az idő és a mozgási folyamat együttes magyarázata Arisztotelész
Fizikájában. White elemzése mindezt – teljesen jogosan - a kiterjedés topológiai vizsgálata felől közelíti meg. A megközelítés jogalapja, hogy ez Arisztotelész nyilvánvaló
gondolatmenete: a geometriai kiterjedés alapján gondolható el vagy reprezentálható a
mozgási folyamat és az idő. A metafizikai nézőpontot azonban másképp is meg lehet
közelíteni; arra is rá lehet kérdezni, hogy milyen problémákat okoz ez a geometriai
alapozás a mozgási folyamat vagy az idő értelmezésében. Ezért a fejezet második részében a mozgás-definíció ezzel kapcsolatos nehézségeit igyekszem áttekinteni, a harmadik részben pedig a mozgás-definíciónak az idővel kapcsolatos értelmezési nehézségeit.
A kiterjedés, a mozgási folyamat és az idő összefüggésének kérdését úgy lehetne nevezni, hogy az „izomorfia” jelensége. Az elnevezés megtalálható például Fred Miller
írásában, aki az elgondolás lényegét Wielandtól veszi át. 295 A fizikai valóság folytonosságához Arisztotelésznek két alapelvre van szüksége: (1) az izomorfizmus tétele szerint
a mozgás mélystruktúrája ugyanaz, mint a térbeli és időbeli nagyságé, (2) a folytonos
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White 1992.
Miller 1982, 88. o.; Wieland 1962, 287-8. o.: Wielandnál azt láthatjuk, hogy a folytonosság-fogalom
tartalmi függetlenségét fejti ki, miszerint nem számít, hogy mik a részek, amik folyton tovább oszthatók,
csak egyneműek legyenek. A fogalom így hasonló a nagyság, a mozgás és az idő esetén.
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szerkezete pedig nem redukálható semmilyen más szerkezetre (csak további folytonosakra osztható). A kiterjedés, az idő és a mozgás izomorfiája azonban különféle értelmezési nehézségeket okoz az ókor óta. Leginkább azért, mert nem egyértelmű, hogy
hogyan is függnek össze illetve következnek egymásból ezek a dolgok. Ahogy John
Bowin ismerteti a jó néhány interpretátort foglalkoztató problémát egy írásában: az a
vád érheti Arisztotelészt, hogy logikai hibát követ el az idő, a mozgás és a kiterjedés
összefüggéseinek tárgyalásában. Ugyanis többször is kijelenti, hogy a kiterjedést követi
a mozgás, és a mozgást követi az idő (például: Δ/11, 219 a10-14; 219 b15-18; Δ/12, 220
b22-24); azonban az idő már eleve benne van a mozgás elemzésében, a mozgás és általa
az idő pedig szintén megtalálható a kiterjedésbeli sorrend megállapításánál: azaz az
„előbbi” (πρότερον) és „utóbbi” (ὕστερον) viszonyításánál. Tehát cirkulari tást lehet
észlelni e három fogalom alkalmazásában. 296
Számomra előzetesen úgy vetődik fel egy intuitív válasz, hogy nem véletlen a Δ
könyvben való megjelenése ennek a sorrendnek, miszerint a kiterjedéstől függ a mozgás
folytonossága és a mozgás folytonosságától az időé, mivel a Δ könyv az idő elemzését
veszi célba. Így makrostrukturális szempontból ez lehetne egy didaktikai, magyarázó
sorrend is. Továbbá a mélystruktúra nem csak ebből a rendből áll, hanem azokból a
kinematikai példákból is (többek között a Z könyvben), melyekben párhuzamosan
vizsgálja az utat és az időt Arisztotelész. Mindezek felderítése feladata ennek a fejezetnek.

I. Proto-topológia és kinematika – White elemzése a kiterjedés felől
Michael J. White The Continuous and the Discrete című kötetében a folytonosság ókori

elméleteit vizsgálja többek közt a modern logika és matematika szemszögéből. Írása
mindenekelőtt fényt derít majd a modern gondolkodás Arisztotelész-értelmezésére,
amely alkalmaz ugyan anakronisztikus eszközöket és fogalmakat, de tiszteletben tartja
az ókori látásmód eltéréseit a mai gondolkodásmódunktól. A kötet első felében az
arisztotelészi modellt elemzi, a másik felében pedig a rajta kívül megjelent ókori alternatívákat. Az arisztotelészi modellt három szempont szerint tekinti át: először a kiterjedés és a haladó mozgás formális analízisét mutatja be, majd az idő és a haladó mozgás elméletét vizsgálja, végül összefoglalja az arisztotelészi kinematika és a nemkinetikus mozgások teóriáit. Továbbá egy negyedik részben még összegzi Arisztotelész
elméletének és az ókori, valamint a modern matematikának a viszonyát.

1. Bevezető megjegyzések Arisztotelészről és a geometriáról
Arisztotelész és a matematika viszonya vitatható és nehezen lezárható kérdés White
összegzése alapján. 297 Két szélsőség jellemzi a filozófiatörténeti hozzáállást – nyilván
az internalista és externalista matematikatörténet vitája miatt is: 298 (1) van aki úgy véli,
hogy Arisztotelészből teljesen hiányzott a matematikai érzékenység, annak ellenére,
hogy húsz esztendőt töltött Platón Akadémiáján, ahol tudvalevőleg a legenda szerint
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az a felirat fogadta az érkezőket, hogy a geometriához nem értők be se lépjenek
(ἀγεωμέτρητος μηδείς εἰσίτω). 299 (2) Mások viszont azt állítják, hogy Arisztotelész
egy „arbiter mathematicae” volt, aki megalkotta a végtelen elméletét, és általános tudományos módszertana is a logikán alapult.
White azonban óvatosságra int ebben a kérdésben; mivel az igazságnak valahol e két
szélsőség között kell lennie. Igaz, hogy Arisztotelész koncepciója a matematikáról különbözik Platónétól, mivel ő nem szán főszerepet a matematikának a tudományok
rendjében, és tudományelméleti hozzáállása nem matematikai modellek megalkotásán
alapul, hanem a tények tiszteletben tartásán. Azonban nincs végső bizonyítékunk semelyik szélsőséges nézetre sem Arisztotelész és a matematika viszonyát illetően. Így
White elemzése során feltételezi, hogy Arisztotelész Fizikájának alapvető teoretikus
vonásai geometriai megfontolásokból származnak.
Valamint mivel nehéz ebben a kérdésben történeti vizsgálódást folytatni, inkább konceptuális kapcsolatot igyekszik keresni Arisztotelész fizikai és matematikai elgondolásai és a korabeli matematika között. Arisztotelész hatása a modern matematikára kétségkívül a végtelen két fajtájának megkülönböztetésében van; valamilyen értelemben
modern követői az intuicionista matematika hívei, akik szerint nem létezik befejezett
végtelen, csak potenciális. 300
White is felteszi a kérdést, hogy vajon milyen alapon tulajdonít Arisztotelész végtelen
oszthatóságot a térbeli nagyságoknak, majd az időnek és a haladó mozgásnak. Ezt
részben megválaszolhatjuk „Az érzékelésről és az érzékelhetőkről” 6. fejezete alapján,
mely egybecseng Arisztotelész elméletével a felosztás általi végtelenről: mivel ha megkíséreljük érzékeléssel megkülönböztetni valaminek az aktuális (valóságos) részeit,
akkor csak véges számút fogunk tudni megkülönböztetni. 301
A válasz azonban alapvetően White szerint is a geometriának Arisztotelészre tett hatásában rejlik. Árulkodik erről „Az égboltról” egy-két részlete, először is ahol kijelenti a
mester, hogy egy legkisebb nagyság (ἐλάχιστον μέγεϑος) állítása összezavarná a m atematikát (A/5, 271 b10-12). Továbbá az oszthatatlan testek (ἄτομα σώματα) is összeférhetetlenek lennének a matematikai tudományokkal (Γ/4, 303 a20-21). Ezért White
egyetért Fred Millerrel abban, hogy Arisztotelész fő kifogása az atomista tannal szemben a legkisebb nagysághoz való ragaszkodásuk lehetett. 302 Ugyanis Arisztotelész „Az
égboltról” Γ/4-ben úgy folytatja az oszthatatlan testekkel kapcsolatos problémák sorolását, hogy aki ilyeneket állít, az még az érzékelhető dolgokkal is ellenkezik és nemkülönben a szokásos nézetekkel (endoxon). Mi más lehetne az alternatíva az oszthatatlant
állítókkal szemben, mint a végtelen felosztás? Ez nem más, mint Arisztotelész felosztás
általi végtelenje.
Végeredményben White szerint az a legegyszerűbb, ha Arisztotelész és a geometria
viszonyát illetően párhuzamokról beszélünk, és nem akarunk az elsőség kérdésében
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dönteni, vagyis nem akarjuk mindenáron eldönteni, hogy ki gyakorolt hatást kire a
végtelennel kapcsolatos felismerésekben. Ezért szóba hozza Wilbur Knorr írását is, aki a
geometria Arisztotelészre tett hatásáról tesz megállapításokat. 303 Knorr amellett érvel,
hogy (1) a kimerítési eljárás autonóm matematikai fejlemény, mivel voltak matematikai
előzményei. (2) Arisztotelész elmélkedése a végtelenről inkább tűnik a végtelen védelmében tett erőfeszítésnek a geométerekkel szemben, akik az ő idejében ezt ellenezni
látszottak. (3) Az világos, hogy Arisztotelészre hatást gyakorolt a geometria, de végül a
végtelenről írt elmélete nem igazolja, hogy fogékony lett volna azok iránt a matematikai problémák iránt, melyek a saját korát foglalkoztatták.
Kiegészítve White összefoglalóját Knorr Arisztotelész-kritikájáról: igaz, hogy Knorr
többször is figyelmeztet arra, hogy Arisztotelész metafizikai célzattal alkalmazta a matematikai fogalmakat és tételeket; például a Zénón elleni érvelése során, amely téma
nem foglalkoztatta a matematikusokat, továbbá szerinte a Fizika Z/1 érvelése is inkább
fizikai jellegű, semmint matematikai. 304 Ugyanakkor azonban maga Knorr is elismeri
Arisztotelész-szövegek elemzése és matematikatörténeti célú felhasználása során, hogy
Arisztotelész az Elemek szerzőjével ellentétben lejegyezte a kimerítési eljárás általános
megfogalmazását, sőt reciprocitását is; és éppen Arisztotelész segítségével magyarázza
el, hogy miért nem kellett egy általános néven összefoglalni az eudoxoszi általános
arányelmélet mennyiségeit. 305 Arisztotelész valószínűleg azzal foglalkozott a korabeli
matematikából, amire a metafizikai kontextusban szüksége volt.
Úgy tűnik, hogy Heath is egyet ért abban Knorral, hogy Arisztotelész nem foglalkozott
a „magasabb” szintű matematikával; mivel sehol sem utal saját korának legnevezetesebb matematikai problémáira: a kúpszeletekre, a kocka kettőzésére vagy a szögharmadolásra. Szóba hozza ugyan a kör négyszögesítésének megoldási kísérletei közül
Antiphón, Briszon és Hippokratész nevét, de nem említi azt a Hippiászt, aki a később
kvadratrix néven ismert eljárást kitalálta. Továbbá emlegeti ugyan az összemérhetetlenséget, de nem érdeklődik a már Theodóroszt és Theaitétoszt is foglalkoztató terület
összemérések iránt. 306 Sőt ez azért is érdekes, mivel Knorr kutatása szerint Eudoxosz
maga is hozzájárult az összemérhetetlenség további megoldásaihoz, tehát világos, hogy
Arisztotelész csak felületesen érintkezett a magasabb szintű matematika kérdéseivel.
White viszont nem ért egyet Knorr azon állításával (3), hogy Arisztotelész teóriája a
végtelenről nem tartalmaz figyelemre méltó matematikai problémákat. Szerinte bár nem
jelenthetünk ki olyasmit, hogy Arisztotelész kreatív, gyakorló matematikus lett volna,
de attól még foglalkoztatták saját korának matematikai problémái. Végeredményben
White arra a kompromisszumra jut, hogy ne próbáljunk meg dönteni az elsőség kérdésében Arisztotelész és a geométerek között, inkább fogadjuk el, hogy a végtelen koncepciója egy geometriai fejlődés eredménye, melyet Arisztotelész, mint végtelenre kiterjeszthető felosztási és hozzáadási eljárást, elvontan, filozofikusan jellemez a Fizika Γ/6ban. 307 Fogjuk fel úgy, hogy Arisztotelész egy általános, konceptuális beszámolót ad
iskolázott és nem-matematikus személyeknek, ha úgy tetszik a „végtelen” tudományos
fogalmáról, ami természetesen technikailag elfogadott az ókori matematikusok által is.
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Knorr valóban sokkal szigorúbb mind a végtelen kérdésében, mind Arisztotelész matematikai vénáját tekintve, még akkor is, ha kölcsönhatásról beszél a filozófia és a matematika között. 308 Úgy látja – az egzakt matematikus szemével -, hogy Arisztotelész
bármennyire sok matematikai példát és fogalmat alkalmaz, de az érvek kifejtésében és
a bizonyításokban nem olyan precíz és világos, mint ahogy azt egy matematikustól el
kellene várnunk. 309 A végtelenség kérdésében pedig egyenesen szembe megy a korabeli
matematikával; amely Eukleidész Elemek című összefoglalása alapján egyáltalán nem
érdeklődik a kérdés iránt, legfeljebb a párhuzamosság kérdésében merül fel a fogalom.
Azonban Knorr ebben az esetben nem szeretné belátni, hogy a végtelen problémája
implicite benne van, sőt egyenes következménye Eudoxosz arányelméletének. 310
White még egy ütközőpontot említ a matematikatörténészek problémái közül: ez pedig
az eleai Zénón hatása. Ugyanis kihangsúlyozza vizsgálódása végén, hogy az ókori matematika nem adott technikailag kidolgozott választ Zénón dichotómia-paradoxonára,
ezért jogosan lépett fel az igénye egy filozófiai válasznak. 311 Amint láttuk Knorr úgy
látja ezt a helyzetet, hogy Zénón egyszerűen nem matematikai, hanem csak filozófiai
problémát vetett fel, és bár dicséretes Arisztotelész próbálkozása matematikai módon
felelni Zénón apóriáira, és a filozófus körökben le is győzte ezáltal az új technika által
az ellenfeleket (Xenokratész oszthatatlan vonalait), de matematikus szemmel nézve
hiányosan és homályosan érvelt. 312
Egészen biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen viták hátterében egy tudománytörténeti nehézség húzódik: elhatárolható-e egyáltalán ezekben a korai időkben (Kr. e. V.
század) élesen egymástól a filozófiai elmélet és a matematikai vagy akár fizikai elmélet? Akadnak, akik egyszerűen óvatosságra és kompromisszumra intenek (White), a
keményen internalista felfogás (Knorr) élesen leválasztja a matematikát minden más
tudománytól, míg az externalista felfogás (Szabó) a filozófia erős behatásáról beszél.
Véleményem szerint sajnálatos, hogy White nem foglalkozott Hans-Joachim Waschkies
értekezésével, hiszen még alaposabb oka lett volna egy valamiféle kompromisszumra
ebben az ügyben. Waschkies éppen Zénón dichotómia-paradoxonára hivatkozik, mint
az összeállítás-probléma dimenzió-azonossági kérdésére. Szerinte Eudoxosz egyenesen
emiatt jutott el a dimenziók külön nembe sorolásához, azaz lényegében ahhoz a homogenitás-kritériumhoz, amely az arányelmélet általánosításához volt szükséges. 313 Ugyanakkor Arisztotelész éppen a frissen kapott matematikai fejleményt tudta továbbvinni a
metafizikai mozgás-elmélet megalkotására. Heath is megállapította, hogy az eleai Zénón paradoxonaira adott matematikai válasz Eudoxosz kimerítési eljárása volt. 314 Ennélfogva úgy teljes a kompromisszum a matematika fejlődésének internalista igényeivel, hogy az eleai Zénón által felvetett metafizikai nyelven megfogalmazott, ám a matematikát is érintő problémára az első teljesen kidolgozott matematikai választ
Eudoxosz adta, és az első ezzel teljesen egybehangzó metafizikai választ pedig Arisztotelész Fizikájában olvashatjuk.
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2. A folytonosság proto-topológiai elemzése
White alapötlete, hogy Arisztotelész folytonosság-teóriája valamiképpen „előzménye” a
modern topológiának. Az indok, hogy Arisztotelész teóriája és a topológia osztoznak
egy közös intuitív proto-topológiai alapon: a „természetes egész” vagy „egység” koncepcióján, melyet semmilyen hézag vagy illesztést létrehozó kapocs sem szakít meg.
Csakhogy az arisztotelészi folytonosság-definíció és a mai topológia „összefüggőség”
koncepciója éppen ellentétes egymással abban, hogy Arisztotelész nem fogadta el - és
teszem hozzá: mivel a korabeli matematika sem – a „kollektív” sűrűségét vagy sokszorozását a pontoknak úgy, hogy azok összeálljanak egy folytonos és kiterjedt felületté,
míg a topológia éppen ezen alapul. Az arisztotelészi folytonosság-teória csak a „disztributív” sűrűségét fogadta el a pontoknak, azaz a felosztás során való folytonos megjelenésüket, de egymással való összeköttetésük nélkül. Ugyanakkor közös felismerése
Arisztotelész teóriájának és a modern topológiának, hogy a pontok egy folytonosban
úgy léteznek, mint a folytonos fennmaradó részének határai, és így nem okoznak megszakítást a folytonosságban. 315

/A/ Érvek amellett, hogy pontokból nem állhat össze vonal
/1/ A metrikus érv 316
White fontos észrevételeket tesz a pont fogalmához. Arisztotelész szerinte konstruktív
módon gondolkodik a pontokról: mivel mindig a folytonos nagyság alapján fogja fel
őket. A pont mindig (1) határa a vonal részeinek, vagy (2) potenciális felosztás helye a
vonalon, vagy (3) két vonaldarab egyesülését jelzi. A pont megnevezése különféle lehet
Arisztotelész írásaiban: az általános matematikai kifejezés a στιγμή („pötty”), σημεῖον
(„helyzet”) 317, de Arisztotelész néha alkalmazza rá a τομή („metszés”), διαίρεσις
(„osztás”) és ἁϕή („érintkezés”) szavakat is. 318 A pont különlegessége pedig, hogy
nincs mérete vagy kiterjedése.
A metrikus érv ugyanis a mértékről avagy méretről szól, azaz hogy arról, amit
Waschkies a dimenziók problémájának nevez a görög matematikában. Az érvet a következő gondolatmenet alapján építi fel White: (1) „A keletkezésről és a pusztulásról”
A/2, 316 b5 szerint „abszurd, hogy nagyság álljon össze nagysággal nem bíróból”. (2) A Fizika Z/1, 231 a25-26 szerint a pontnak nincs mérete vagy nagysága. (3) „A keletkezésről
és a pusztulásról” A/2, 316 a30-35 részletesen kifejti, hogy a pontoktól sem nagyobb,
sem kisebb nem lesz a kiterjedés, így nem is állhat össze belőlük. (4) Továbbá a Metafizika B/4, 1001 b13-14 szerint a vonal csak egy kiterjedésben tud bármit is nagyobbá
tenni, a pont viszont sehogyan sem tesz nagyobbá semmit. A Metafizika ezen helyén
pedig az eleai Zénón miatt kerül szóba a probléma.
Mindebből White megfogalmazza a később még fontos szerepet kapó tételét a metrikus
érvnek: a nem-szuperveniens mérték elvét. N-SM: „minden felosztása a folytonos nagyságnak (pozitív méretben) tulajdonképpeni, azaz valódi részekre, olyan részeket ad, amelyek
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méretének az összege sosem zéró.” 319 White értelmezésében a kiterjedés felosztása azért
nem szuperveniens, mert ha valaki egy testnek pozitív méretet tulajdonít, akkor a részei is pozitív méretet kell, hogy bírjanak, függetlenül a felosztás módjától. Azaz lehetetlen, hogy zéró nagyságok összeadásával pozitív nagyság keletkezzen, amely valami
rejtélyes módon „rákövetkezik” (supervene), ha elegendő részt szintetizálunk.
Waschkies gondolatmenete szerint tulajdonképpen a K1 folytonosság-definíciót fogalmazza át White az N-SM tételében: mivel a folytonos csak további vele azonos nembe
tartozó (homogén) folytonosakra osztható. Világos, hogy itt a felosztás-problémáról beszél White, amit azonban nem választ el az összeállítás-problémától, és ennek kapcsán a
dimenziók elkülönítésének elvét fejti ki (matematikatörténeti összefüggések nélkül),
vagyis egyúttal az eudoxoszi homogenitás-kritériumot fogalmazza meg a kiterjedésekre
modern módon. 320 Ugyanakkor ebben a modern megfogalmazásban a „zéró” kifejezés
okoz gondot, mivel mint azt már kifejtettük, „zéró” szám nem létezett Arisztotelész
korában, tehát alkalmazása anakronisztikus. 321 Helyesen a „semmi” vagy az „űr, üresség” kerülhetne a helyébe, ahogy azt a Fizika vonatkozó helyén is látjuk (Δ/8, 215 b1220).
Kiegészítésképpen annyit érdemes még megjegyezni, hogy Knorr matematikatörténeti
kutatásában az Elemek I., III. és VI. könyvét egyértelműen „topológiai” szemléletűnek
és egyúttal régebbinek tartja (lényege az alakzatok és problémáik), míg a III., IV., X. és
XII. könyvet „metrikus” szemléletűnek és újabb fejleménynek látja (lényege az összemérés és összemérhetetlenség). 322 Ebből világos, hogy White mennyire nem alaptalanul foglalkozik ezzel a kétféle sajátsággal.
/2/ Proto-topológiai érv az ellen, hogy oszthatatlanokból összeállhat folytonos 323
A kiterjedés folytonosságának másik alapelve lényegében a felosztás végtelenségét
fogalmazza meg. A nem-szuperveniens folytonosság elve szerint (N-SC): „minden felosztása a folytonos nagyságnak tulajdonképpeni, azaz valódi részekre, olyan részeket ad, melyek
mindegyike páronként legalább egy másik résszel folytonos.”
Arisztotelész koncepciójában a (geometriai) térbeli kiterjedésekről ez a két elv alapvető: (1) az N-SM voltaképpen a homogén részekre való oszthatóságot fogalmazza meg,
(2) az N-SC pedig a feloszthatóság végtelenségét (ismétlődését). Mindezek eredményeképpen White „erősnek”, azaz alapfok nélkülinek nevezi Arisztotelész oszthatósági
elveit: tehát Arisztotelész ellenzi a végső alapegységet (diszkrét, feloszthatatlan végső
alapot) a geometriai tér felosztásában.
Számomra különösen fontos ennek a kettősségnek a szétválasztása White analízisében,
ugyanis ezt a kettősséget ki lehet mutatni a Z könyv érveinek rekonstrukciója során is,
mint majd még a III. fejezetben látni fogjuk. Például a Z/2, 232 a23-233 a12 szöveghelyen is az érvek struktúrája két részre válik szét az idő folytonosságának tárgyalásában:
(a) (232 a23-b20) részekre osztható, (b) (232 b2-233 a12) bárhol, azaz folyton részekre
osztható; ami azért indokolt, mivel (a) lépésben még fennmaradhatna az az alternatíva,
hogy bizonyos fix, egységnyi, tehát tovább már nem osztható részekre lehet felosztani
(atomos szerkezetű lenne).
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Érdekes továbbá, hogy ebben az elvben benne rejtőzik a két rész közös határát megkövetelő K2 folytonosság-definíció, vagyis a felosztás-probléma visszavezetése az összeállítás-problémára, ami a Fizika Z/1 elejének Waschkies által vizsgált sajátsága. 324 White
részletesen foglalkozik a két rész érintkezésének problémájával, és itt mutatja meg,
hogy ezt csak úgy lehet helyesen értelmezni, ha „topológiai” megközelítésnek értelmezzük. A probléma összeköti a Z/1 és az E/3 értelmezését: az érintkezők szélei (határai) Arisztotelész megfogalmazásában „együtt” vannak (ἅμα; Z/1, 231 a27-28), ami
tulajdonképpen visszautalás az E/3 „érinteni” és „együtt lenni” definícióira (226 b2123): amik érintik egymást azoknak tehát együtt vannak a végeik, együtt lenni pedig azt
jelenti, hogy ugyanazon az elsődleges helyen lenni (ταῦτ᾿εἶναι κατὰ τόπον – „ugyanannak lenni hely szerint”; ἐν ἑνι τόπῳ ἐστὶ πρώτῳ - „egy elsődleges helyen lenni”).
Ezzel a kifejezéssel kapcsolatban értelmezési zavarok merültek fel az ókor óta, és ezt a
zavart White szerint csak egy proto-topológiai elv felismerésével küszöbölhetjük ki. A
probléma abból ered, hogy a Fizika Δ/1-5 beszámolója a helyről gondot okoz annak
értelmezésében, hogy hogyan lehetnek a határok egy helyen. Ugyanis a Δ/4, 212 a20-21
szerint a hely az első mozdulatlan határa annak, ami a dolgot tartalmazza; ugyanakkor
a Δ/5, 212 b7-8 325 szerint csak a mozgatható vagy változtatható testnek van tulajdonképpeni (καϑ᾿αὑτό) helye. Tehát akkor problémás, hogy hogyan kell érteni az E/3-ban az
érintkezők „egy helyen” levő határait.
White megoldása azon alapul, hogy ha két dolog érintkezik, akkor „topológiailag
egyek”, azaz nem bírnak aktuálisan két elkülönült hellyel, csak legfeljebb potenciálisan. Mivel ameddig érintkeznek, addig a helyük Arisztotelész nyelvén szólva „a mozdulatlan belső felszíne” annak, ami az egységüket tartalmazza. White beszámolóját
természetesen még hozzá kellene illeszteni Arisztotelész Z/1-beli geometriai esetéhez,
ahol nem testek szerepelnek. Itt arról lehetne szó, hogy két részszakasz eggyé egyesülve egy helyen van, mégpedig úgy, hogy a széleik (végpontjaik) is ugyanazon az egy
helyen vannak, mint maguk az eredeti és immár egyesült szakaszok, tehát a pont nem
lévén valós, fizikai alkotórésze egy szakasznak csak elvi határa, nem lehet önmaga
alapján (καϑ᾿αὑτό) helyen, csak a szakasszal együtt, aminek a határa. Azt pedig már
Waschkies vizsgálódásából is tudjuk, hogy a Δ/1-5-ben Arisztotelész nem is pontok
helyéről és érintkezéséről beszél. Így White nem mond semmi újdonságot, azt azonban
megerősíti, amit Waschkies is állított, hogy az E/3 definíciói alapvetően térbeli viszonyokat fejeznek ki, és ezt az „együtt” (ἅμα) esetén külön is ki kell hangsúlyoznunk a
későbbiekre nézve.

/B/ Az izomorfia kimutatása a nem-szuperveniens folytonosság tételein keresztül
White elemzésében az az érdekes, hogy az arisztotelészi folytonosságot képes teljes
mélystrukturális összefüggésében kimutatni, azaz a kiterjedés feljebb említett két alapelvét (N-SM és N-SC) úgy is megfogalmazza, mint a mozgás (κίνησις) időbeli és térbeli
nem-szuperveniens alapelvét. Ezzel jelentősen hozzájárul a kiterjedés, a mozgás és az
idő izomorfiájának értelmezéséhez.
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White szerint Arisztotelész kinematikája alapjaiban hasonlít a maira; a modern kinematika ugyanis a mechanika azon ága, mely a testek mozgásával úgy foglalkozik, hogy
eltekint a tömegtől és az erőhatásoktól. Tehát a kinematika ma is a testek geometriailag
vagy topológiailag lehetséges haladó mozgását tanulmányozza, mely haladás nyilván
összefüggő, folytonos vonalon történik. A különbség annyi, hogy Arisztotelész a vonalat, mint egydimenziós nagyságot nem fogadja el ponthalmaznak, csak egyre kisebb
szakaszok sorozatának. Ez a nem-szuperveniens sajátság, ami a kiterjedés ókori felfogásából ered, egy alapvető ontológiai feltételként jelenik meg a haladó mozgás időközeinek és útvonalának vizsgálatában, mivel két pont nem alkothat folytonost, csak két
vonaldarab. Így Arisztotelész kinematikájában két pillanat és két mozzanat sem állhat
össze folytonos idővé illetve mozgássá. 326
Ezt fejezi ki White először is a mozgás (κίνησις) időbeli nem-szuperveniens folytonosságának alapelvével (TN-SK): „minden időbeli felosztása egy folytonos mozgásnak tulajdonképpeni, azaz valódi kinetikus szakaszokra, olyan szakaszokat ad, melyek mindegyike folytonos
legalább egy másik kinetikus szakaszával a felosztásnak abban az értelemben, hogy van egy közös „most” (időpillanat), ami párosítja az egyik kinetikus szakasz kezdőpontját a másik szakasz
végpontjával.” 327 Arisztotelész ezzel az elvvel zárja ki a folytonos mozgásból a szüneteket.
Ehhez roppant hasonló a mozgás (κίνησις) térbeli nem-szuperveniens folytonosságának alapelvével (SN-SK): „minden térbeli felosztása egy folytonos mozgásnak tulajdonképpeni, azaz valódi kinetikus szakaszokra, olyan szakaszokat ad, melyek mindegyike folytonos legalább egy másik kinetikus szakaszával a felosztásnak abban az értelemben, hogy van egy közös
térbeli pont, ami párosítja az egyik kinetikus szakasz kezdőpontját a másik szakasz végpontjával.” Arisztotelész ezzel az elvvel zárja ki a folytonos mozgásból az ugrásokat. 328
White elemzése alapján éppen az idő és a tér izomorfiája vezet ehhez a két elvhez, mert
megköveteli a folytonos mozgás egyenletességét és homogenitását: tehát, hogy ne tartalmazzon se időbeli szüneteket, se térbeli ugrásokat. Arisztotelész ugyanis intuitíve
azonosítja a folytonos mozgást a homogenitással és egyenletességgel. A folytonosságdefiníció egyik értelme alapján (a) a pont-pillanat a közös határa a mozgásszakaszoknak (vö. K2 definíció), azaz vége az előbbinek és kezdete az utóbbinak. Ennek értelmében, ha nincs ilyen közös határ, akkor nem folytonos a mozgás, mert egy olyan időköz
keletkezik, amiben nincs mozgás, csak nyugvás (azaz szünet a mozgásban). Azaz például, ha egy kocsi megáll az útja során és némi várakozás után újra elindul, azt Arisztotelész nem egy folytonos mozgásnak tekinti, hanem kettőnek.
A másik folytonosság-definíció szerint (b) a folytonos mozgás végtelenül osztható, azaz
olyan kinetikus szakaszokból áll, melyek maguk is kinetikus szakaszokra oszthatók
(vö. K1 definíció). Ennek értelmében a mozgás homogenitását biztosítja a folytonos
oszthatósága. Ugyanakkor Arisztotelész izomorfnak tartja a kiterjedést, a mozgást és az
időt, ezért egyformán feloszthatónak is tartja őket (Z/4, 235 a13). Ezért a haladó mozgást olyan kinetikus szakaszok jellemzik, melyekben az adott időköz alatt fog a dolog
áthaladni adott térközön, tehát egy folytonos mozgás ezért nem tartalmazhat megszakításokat sem az időben, sem a térben. Az izomorfia így több annál, semmint hogy csak
egyszerűen geometriai vonallal reprezentálható a folyamat, valamint az ideje és a he326
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lye, hanem a mozgás időköze és térköze párhuzamos, egyidejű és egymástól függő
vizsgálat tárgyát képezik.
A nem-szuperveniens mozgás ezen két alapelve (TN-SK és SN-SK) így együtt garantálják, hogy a folytonos haladó mozgás csak olyan kinetikus szakaszokból álljon, melyek
úgy jellemezhetők, mint az időközök és térközök párosítása, melyek egyre kisebb közökre oszthatók.

3. A nem kinetikus változások problémája és az érintkezés
Bár White mindezidáig elsősorban a haladó mozgást vetette össze a kiterjedés és az idő
vizsgálatával, valójában tisztázni kell, hogy a „kinetikus” mozgás (κίνησις) több mint
haladó mozgás (ϕορά), ez az összes olyan változást (μεταβολή) is magában foglalja,
melyek a geometriai vonal és pont segítségével reprezentálhatók. Ezek a növekedéscsökkenés (αὔξησις, ϕϑίσις) és a minőségi változás (ἀλλοίωσις). Amíg a keletkezés
(γένεσις) és a pusztulás (ϕϑορά) nem ilyen típusú, azaz nem kinetikus változások (ld.
E/5, 229 a7).
White először is azt vizsgálja, hogy milyen nyelvi megkülönböztetést alkalmaz Arisztotelész a kinetikus és nem kinetikus változások között. 329 Persze hozzátéve, hogy a
nyelvhasználat nem helyettesíti a metafizikai magyarázatot, legfeljebb kiegészíti. Megfigyelhetjük ugyanis a különbséget a „cselekvés-esemény-állapot” igék imperfekt alakjai és az „esemény-állapot” igék alakjai között a Metafizika Θ/6, 1048 b31-34 szöveghelyén. Itt Arisztotelész nyelvileg is igazolható különbséget tesz a kinetikus változással
létrejövő ténylegesség és a nem kinetikus módon jelenlevő ténylegesség között: más
dolog például „sétálni” és „gondolkodni”. Aki most sétál (βαδίζει - imperfekt), arról
nem mondhatom, hogy már sétált (βεβάδικεν - perfekt) (azaz már túl van rajt, célba
ért, befejezte); viszont aki gondolkodik (νοεῖ - imperfekt), az egyúttal már gondolkodott is (νενόηκεν - perfekt), azaz ha valaki gondolkodik, akkor rögvest az eredménye
is megvan a tevékenységének, mármint a gondolkodás. A sétálás, építés vagy tanulás
azonban olyan kinetikus változások, melyek amikor zajlanak, akkor befejezetlenek:
mert céljuk nem önmagukban van, hanem más végcélra irányulnak, és mihelyst elérték
ezt a célt, rögvest véget is érnek. Ezt a célra irányultságot lehet reprezentálni egy geometriai vonallal, mely a kezdő állapotból a végállapotba tart. A cselekvés ténylegessége
pedig csak a két végpont között áll fenn. Ezek a tevékenységek állapotváltozást okoznak, és nyelvi kifejezőik olyan igék, melyek imperfekt alakja kifejezi a befejezetlenséget, azaz az igealak a folyamatban levést fejezi ki és nem a végállapotot vagy az eredményt hangsúlyozza ki. Ugyanakkor a látás, gondolkodás és a boldog élet olyan tevékenységek, melyek nem valami külső célra irányulnak, hanem maga a tevékenység a
cél, így ezek olyan igékkel fejezhetők ki, melyeknél nincs különbség a cselekvés zajlása
és az eredménye között. Értelemszerűen nem is ábrázolhatók geometriai kiterjedéssel,
ami adott kezdő pontból irányul egy végpont felé, mivel nem történik bennük folyamatos állapotváltozás, hanem azonnal tényleges lesz egy állapot.
White ezt a fajta nem kinetikus változást hasonlítja össze az érintkezés kifejezésével és
azt feltételezi, hogy a nyelvi kifejezés hasonlósága miatt is megerősödhet az a nézetünk, hogy Arisztotelész az érintkezést nem kinetikus folyamatnak látta, hanem azonnal
létrejött állapotnak. A szöveghely, amit vizsgál „Az égboltról” A/11, 280 b7-8, ahol
Arisztotelész éppen másokról állítja, hogy az érintkezést nem tartják keletkezési fo329
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lyamatnak. A ἅπτεσϑαι ige szemantika ilag az „esemény-állapot” típusba sorolható, és
nyelvileg nem fejez ki imperfekt, azaz befejezetlen folyamatot, amelyben még nem teljes az érintkezés. White szerint ez nyelvileg megerősíti azt az elemzést, amit Arisztotelész egyébként ad az érintkezésről a Fizika E/3-ban (226 b23) és „A keletkezésről és
pusztulásról” A/6-ban (323 a4), vagyis hogy azok a dolgok érintkeznek, melyeknek
együtt vannak a határai. Az előzőekben már szó volt a határok egy helyen levésének
értelmezési problémáiról. 330 Világos, hogy a dolgok végei vagy határai nem önálló
(καϑ᾿αὑτό) létezők, így egysz erűen vagy együtt vannak (ἅμα), vagy nem. Tehát nincs
folytonossága vagy fokozata a dolgok érintkezésének, ami megengedné, hogy fokozatosan, folyamatszerűen lépjenek kapcsolatba. Ezt magyarázza Arisztotelész a Metafizika B/5, 1002 a29-b11-ben úgy, hogy a határjellegű dolgok (pontok, vonalak és síkok)
nem úgy keletkeznek és pusztulnak, mint a szubsztancia; hanem egyszerűen csak vannak vagy nincsenek. Mert lehetetlen, hogy például a per definitionem oszthatatlan határpont mégis ketté váljon, amikor ketté vágunk egy vonalat.
Amit White úgy tűnik nem vizsgál ebben a kifejtésben, hogy ez esetben a dolgok vagy
testek határa persze nem fizikai entitás, hanem matematikai; és az érintkezés ilyen jelenléte vagy hiánya elsősorban a geometriai entitások határaira értett. Tehát White nem
teszi itt teljessé a metafizikai nézőpontot, aminek el kellene különítenie az ontológiailag eltérő dolgokat. A geometriai entitások pedig csak reprezentálják a természeti entitásokat, így egyáltalán nem különös, hogy ezeknek nincs a természeti entitásokkal
azonos változási folyamatuk, sem a szubsztanciákkal azonos keletkezésük vagy pusztulásuk.

4. White metafizikai nézőpontjának geometriai hiányai
Anélkül, hogy teljes egészében részletezném a White által feltárt problémát, szeretném
röviden megmutatni, hogy milyen az, amikor a metafizikai nézőpontból hiányzik a
geometriai alapozás. Az arisztotelészi mozgás-magyarázat elemzése során felvetődik az
a kérdés, hogy „a mozgások kinetikus szakaszai maguk is mozgások-e?” 331
A probléma, ami a kérdés mélyén van összefügg a Z könyv δύναμις-elméletet nem
tartalmazó kinematikájával, amely miatt úgy tűnhet, mintha Arisztotelész hibázna, és
ezt a hibát korrigálja a δύναμις-elmélet bevonásával a Θ könyvben. Ha egy mozgást
végtelenül lehet osztani, akkor kézenfekvő White kérdése. Azonban a kérdés már maga is elárulja, hogy teljességgel hiányzik belőle a folytonosság mélystruktúrájának
lényege: nem veszi komolyan a kiterjedés (ez esetben a geometriai vonal), és a mozgás
összefüggését.
Az világosnak tűnik ugyanis, hogy a vonal „darabjai” vonalak, tehát a mozgás „darabjai” is mozgások. Csakhogy a δύναμις-elmélet nélkül is, pusztán geometriai alapon belátható, hogy valamiképpen nem ugyanúgy létezik a vonal és a darabja. A vonal darabjai ugyanis részvonalak, vagy vonalrészek, tehát az eredeti egész töredékei. A mozgás esetén ugyanígy: a darabok részmozgások. Egész és rész azonban relációt hordoznak: az egész lététől függ a része, mert az egészhez viszonyítva, vele arányban lehet
csak meghatározni bármely részét. Így a részvonal és a részmozgás nem önálló, hanem
mástól függő létező. Következőleg a mozgás kinetikus szakaszai nem lehetnek ugyan330
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úgy, ugyanabban az értelemben mozgások, mint maga az egész mozgás. Ennek a problémának, és vele a metafizikai nézőpont geometriai hiányának lesz még szerepe a továbbiakban: az idővel kapcsolatos nehézségeknél és a következő fejezetben is.

II. A mozgás-definíció nehézségei – Coope elemzése a mozgás felől
1. Az oszthatóság és a változás részei
Ursula Coope veti fel a következőkben részletezett problémát, mely alapjaiban kérdőjelezi meg a Fizika Z/4-6 értelmezését. 332 Az lesz Coope kérdése, hogy a Γ/1 definíciója a
mozgásra, avagy a változásra kompatibilis-e a Z könyvbeli elemzéssel, ugyanis a Γ/1
definíciójában benne van a potenciális-aktuális fogalompár (δύναμις-elmélet), azonban
a Z könyvben ezek nélkül elemzi Arisztotelész a mozgási, változási folyamatot. 333

/A/ A változás-definíció feltételei
1. A definíció
A Γ könyv első három fejezete (200 b12- 202 b29) a mozgás definiálásáról szól, ezért ez a
folytonosság-probléma szempontjából központi jelentőségű, mivel a mozgás (κίνησις)
folytonos. Elhangzott már, hogy a Γ könyv gondolatmenetét Arisztotelész a természet
meghatározásával indítja: „a természet a mozgás (κίνησις) és változás (μεταβολή) arkhéja”
(Γ/1, 200 b12-13). 334 Majd gyorsan kiderül, hogy miért kötődik a természet és a mozgás,
változás vizsgálata a folytonosság-problémához: „úgy tűnik, hogy a mozgás a folytonosak
közül való, és a végtelen először a folytonosban jelenik meg” (Γ/1, 200 b16-18). Ezután rögvest
a folytonosság-definíciót (K1) is megismétli az A/2, 185 b10-ből: „ami folytonos létező, az
végtelenül osztható” (Γ/1, 200 b19).
Először is a „mozgás” (κίνησις) és a „változás” (μεταβολή) kifejezések problémáját
említettem már a Bevezetésben. 335 Arisztotelész ebben az egész szövegegységben leginkább a κίνησις szót használja, ehhez csatolva a szöveg legelején a μεταβολή szót is
(Γ/1, 200 b12-13); így az egyszerűség kedvéért beszélhetünk a mozgásról, mint olyanról,
ami tágabban értelmezve többfajta változásra is értendő. Jómagam ezt a dőlt betűs írásmódot igyekszem alkalmazni, hogy megkülönböztessem a mozgás köznyelvi jelentésétől az arisztotelészi κίνησις kifejezést.
Mint láttuk White elsősorban a κίνησις szót alkalmazza Arisztotelész Fizikájának Γ
könyvére hivatkozva, mivel a természet vizsgálata összefügg a térbeli nagyság, az idő
és a „kinēsis”, azaz a mozgás vagy folyamat (motion or process) vizsgálatával. Tehát
amikor White kinēsis-ről beszél, akkor a kinetika vagy a kinematika kifejezések értelmében, egy a fizikatudomány berkeibe tartozó „kinetikus” folyamat van a fejében,
amelyben Arisztotelész az általam a folytonosság mélystruktúrájának nevezett jelenség
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keretei között analógiába állítja a geometriai vonal folytonosságát az idő és a mozgási
folyamat folytonosságával. Tehát a szélesebb értelemben vett mozgás (kinēsis), az a tulajdonképpeni haladáson kívül a mennyiségi és a minőségi változást jelentheti még.
Így egyelőre a Γ könyvben úgy vélhetjük, Arisztotelész szóhasználatának az az oka,
hogy még nem vizsgálta az egyes „kinetikus” és „nem kinetikus” változások közti különbséget.
Említettem, hogy a klasszikus elemzők közül Ross egyértelműen változásnak (change)
interpretálja a κίνησις-t a Fizikához írt bevezetőjében. 336 Hozzáfűzi ugyanakkor, hogy
Arisztotelész a Γ könyvben nem tesz különbséget a κίνησις és a μεταβολή között, de a
Δ-ban utal rá, hogy ez az azonosítás csak ideiglenesen lehetséges (218 b19). Az E
könyvben pedig a μεταβολή jelöli az általános értelemben vett vá ltozást, míg a κίνησις
szűkebben értendő: a haladásra és a változások közül a mennyiségi és minőségi változásokra; tehát a keletkezés és a pusztulás nem tartozik hozzá. Ross példáját többen
követik, amint látjuk Coope is inkább a változás (change) kifejezéshez ragaszkodik.
Mindenekelőtt világos, hogy a Γ első három fejezetét azért kell egy egybefüggő szövegegységként kezelnünk, mert itt történik a mozgás fogalmának meghatározása. Tehát
a bevezető rész (200 b12–25) tisztázta, hogy azért megkerülhetetlen a mozgás definiálása itt a természetfilozófiai vizsgálódásban, mert a természet a mozgás és változás
arkhéja. A Γ/3 végén találjuk majd az összefoglalását a mozgás-definíció körüli vizsgálódásnak, a „tehát, hogy mi a mozgás elmondtuk” (202 b23-29) fordulatnak megfelelően.
A Γ/1 első szakaszában (200 b12-25) Arisztotelész bejelenti, hogy a természet vizsgálatának elemi definíciói lesznek a mozgáson kívül a folytonos és a végtelen, a tér, az űr és
az idő. A második szakaszban (200 b25-201 a9) előkészíti a mozgás definícióját: mivel a
mozgás a létezők mozgása, ezért (1) tudnunk kell, hogy vannak olyan dolgok, melyek
csak megvalósultság szerint (ἐντελεχείᾳ ) léteznek, míg mások vagy lehetőség (δυνάμει)
vagy megvalósultság szerint; (2) a mozgás mindig valami viszonyhoz kapcsolódik: elkülönül benne a ható és az elszenvedő (b30: ποιητικόν, παϑητικόν) , vagy a mozgató és a
mozgatott (b30-31: κινητικόν, κινητόν); (3) a mozgás típusai a dolgok típusaitól függnek, mert a mozgás mint olyan nem létezhet a dolgoktól külön: ezért lehet megkülönböztetni a szubsztancia, a mennyiség, a minőség és a hely szerinti mozgásokat illetve
változásokat; (4) ezek mindegyike pedig mindig ellentéteket tartalmazhat: ezért fog például a haladó mozgás felfelé vagy lefelé tartani.
Tehát Arisztotelész komolyan előkészíti a δύναμις-teória jelenlétét a mozgás tárgyalásában (200 b31-32): „mivel ami képes mozgatni, az azt mozgathatja, ami képes mozogni; és az
ami képes mozogni, az a mozgatni képes miatt mozoghat”. Ezek után rögvest a három fejezetből álló vizsgálódás elején kimondásra kerül a problémás definíció, amit Coope alaposan elemez: „ἡ τοῦ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, ᾗ τοιοῦτον, κίνησις ἐστιν” ( Γ/1, 201
a10-11). Hozzátéve, hogy ez ilyen formában a mondat második fele, mely mondat teljesen úgy hangzik, hogy (201 a9-11): „Miután minden nemben elkülönül a megvalósultság
szerint létező (ἐντελεχείᾳ ) a lehetőség szerint létezőtől (δυνάμει), ezért a mozgás (κίνησις)
a lehetőség szerinti létezőnek, mint olyannak, a megvalósultsága.”
Ez a definíció, ahogy jómagam fordítottam, nem klasszikus megoldás, és egy jellegzetes példája a Fizika-fordítás nyelvi nehézségeinek. Sir David Ross közismert fordításá-
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ban úgy hangzik, hogy a mozgás „a potenciálisnak mint potenciálisnak az aktualizálása”. 337
Ross a Fizika analízisében is az „aktualizálás” (actualization) kifejezést alkalmazza,
mely egy olyan igei képzőt is közbeiktat, ami nincs benne az eredeti görög szóban, de
beleérthető. 338
Az arisztotelészi „ἡ τοῦ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, ᾗ τοιοῦτον, κίνησις ἐστιν” (Γ/1,
201 a10-11) szó szerinti magyar fordítása lehetne, hogy: a mozgás a lehetőség szerintinek mint olyannak, a (1) valósága, vagy (2) a megvalósulása (angolul actualization),
vagy esetleg (3) megvalósultsága. E három közül egyik sem tűnik első ránézésre egyértelműnek. Az (1), bár leginkább ez felel meg a görög ἐντελέχεια (teljes valóság 339) főnév köznyelvi értelmének, egészen paradoxnak hangzik, mert semmi sem lehet egyszerre lehetőség szerinti is, meg valóság szerinti is egy és ugyanazon tekintetben. 340 A
(2) és (3) olyan továbbképzései az eredeti görög szónak, melyek kiemelik a létrejövést,
azaz a folyamatot, és egymástól az igeidőben térnek el: nem mindegy, hogy valami
éppen most valósul meg, vagy már megvalósult: az előbbi ugyanis egy folyamat, az
utóbbi pedig egy folyamat eredménye.
Világos, hogy van mit elemezni egy ilyen fontos, és nehezen fordítható definíción.
2. A definíció feltételei
Coope szerint ott kell kezdenünk az arisztotelészi mozgás-definíció értelmezését, hogy
megfontoljuk Arisztotelész egyáltalán miért akart ilyet megfogalmazni. 341 Röviden
összegezve Coope nézetét, az eleai Parmenidész tanára válaszolva adja meg Arisztotelész a változás szükségszerű feltételeit: a változáshoz (1) lennie kell egy alapul szolgáló
dolognak és (2) létezniük kell ellentéteknek. Ezek a feltételek máris ajánlanak egy definiálást: miszerint a változás leginkább egyfajta birtoklásnak értendő: egyszerűen ellentétes állapotok különböző időben történő birtoklását jelenti egy állandó (azaz lényegében változatlan) dolog által. 342
Ez az egyszerű meghatározás azonban ilyen formában azonosítható lenne a Russellféle „at-at” teóriájával a változásnak, amely pedig egyáltalán nem igaz Arisztotelész
elméletére. Eszerint a mozgás nem más, mint a testek léte egyszer az egyik helyen,
máskor egy másik helyen, ami azzal jár, hogy a közbülső helyeken a köztes időben
tartózkodnak. 343 Amint azt White is megjegyezte, Arisztotelész nem fogadna el egy
ilyen mozgás-definíciót, mivel ez együtt járhatna egy további egyszerűsítéssel, a pillanatokból és helyzetekből álló párok megfelelően sűrű előfordulásával, ami az ún.
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Dedekind-folytonosság. Csakhogy Arisztotelész a mozgást nem pontokból tartja összeállíthatónak, hanem individuálisan folytonos szakaszokból, ezeket nevezte White kinetikus szakaszoknak. 344
Coope szerint két ok miatt nem fogadhatná el Arisztotelész Russell definícióját: (1) mivel az időt a változás alapján készül meghatározni (Δ/10-14), nem hivatkozhat rá. (2)
Továbbá nem szeretné a változást változatlan állapotok szukcesszív sorozatára redukálni, ezt nyilván úgy véli Coope, hogy a folytonosság-definíció miatt kell így gondolnia.
Ennélfogva úgy foglalhatjuk össze Arisztotelész célját a változás-definíció megfogalmazásában, hogy: nem utalhat az időre, ki kell fejeznie valamiféle ellentétek birtoklását,
továbbá az elődök dilemmái miatt tisztáznia kell a nemlétezővel való kapcsolatát is.
Tehát a Γ/1, 201 a10-11 definíciója ezeket a feltételeket kell, hogy teljesítse: és valóban
nem utal az időre, az abszolút nemlétezővel szemben behozza a képbe a lehetőség szerinti létezést (δύναμις-teória), továbbá tartalmaz birtokviszonyt.

/B/ A változás-definíció értelmezési nehézségei
Coope három értelmezési variációt vizsgál a Γ/1, 201 a10-11 definíciójára, melyek neves
interpretátorokhoz köthetők. 345 A probléma ugyanis, amellyel szerinte meg kell küzdenünk az, hogy a definíció az „ἐντελέχεια ” főnévvel egy folyamatot kíván megnevezni, vagy egy eredményt. Azaz amint magam is jeleztem az előző oldalon, a definíció
értelmezése azon múlik, hogy „aktualizációt” vagy „aktualitást” értünk-e az állítmányon.
Coope is a főnévi fordítás mellett áll ki, és ehhez rögtön értelmezési példákat is felsorol. 346 Gondoljunk bele, hogy a változásnak azt kell megragadni, hogy mit jelent a
bronznak szoborrá válni; csakhogy a bronz először is teljes aktualitás mint potenciális
szobor, amikor meg már szoborrá lett, akkor már nem változik többé szoborrá. Továbbá az aktualitása a beteg potenciális egészséges létének minden bizonnyal nem a változás, melynek során meggyógyul, hanem inkább az egészséges léte, mint a változás
eredménye.
1. A változás mint a létezni képes aktualizációja
Ez a meghatározás voltaképpen a megvalósulás folyamatáról szól.
Coope ezt a változatot Kostmanhoz köti, bár amint azt feljebb megmutattam, Ross
klasszikusnak számító fordítása is pontosan ilyen. 347 Ellene érvelhetünk, ha megfontoljuk, hogy cirkularitást okozhat a változás helyett az aktualitás változásáról beszélni,
lényegében csak egyfajta átfogalmazásnak tűnhet. Súlyosabb kifogás a nyelvi alap,
hiszen az ἐντελέχεια főnév Coope szerint Arisztotelész szóalkotása, melynek ráadásul
nincs is több párhuzamos előfordulása ebben az értelemben. Szó szerint a befejezés,
teljesség birtoklását jelenti, és nem folyamatot. Továbbá komoly ellenérv a „mint” jelentésű ᾗ szó, amit latinul qua operátornak szokás nevezni. Ugyanis ebben a variációban tulajdonképpen felesleges hozzátétel. 348
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Ennélfogva jobbnak tűnik a főnévi „aktualitás” fordítás.
2. A változás mint a változásra képes aktualitása
Ez a meghatározás lényegében a változás valóságos voltáról szól.
Ebben a változatban van értelme a ᾗ τοιοῦτον kifejezésnek, mivel egy dolognak vannak olyan aktualitásai, melyek változhatnak, de éppen most nem változnak. Például (1)
a bronz aktualitása mint bronz, a bronzként való léte; (2) a bronz aktualitása mint potenciális szobor, a bronz szobor. Ez az interpretáció Heinamanhoz köthető: az aktualitás, ami változás – az a bronz aktualitása mint potenciálisan változóé. 349
Előnye ennek a variációnak, hogyha Arisztotelész így határozza meg a változást, mint
a változásra képes aktualitása, akkor könnyű érvelni az öröklétű változások mellett,
mivel így nem merül fel az a kérdés, hogy mi teljesül egy-egy potenciális végállapotban.
Továbbá szövegesen is igazolható hasonló állítás a Fizikában: (Γ/1, 201 a11-12; a27-29)
miszerint a minőségváltozás a minőségváltozásra képesnek mint olyannak az aktualitása (τοῦ μὲν ἀλλοιωτοῦ ᾗ ἀλλοιωτόν ); illetve a mozgás azon dolog aktualitása, ami
mozgásra képes mint mozgatható (ᾗ κινητόν). Arisztotelész csaknem mindig fenntartja az „amennyiben/mint” (ᾗ) közbevetését. 350 A közbevetés csak olyankor marad el,
amikor bonyolultabb mondatszerkezetben odaérthető: mint a konklúzióban (202 b2627) és a bevezető definíciót (201 a10-11) követő példákban. 351
Az ellenérve először is, hogy így cirkuláris a definíció, mert a változás azonosul a változásra való képességnek mint olyannak a beteljesültségével. Ámbár ez még kivédhető
lehet azzal, hogy Arisztotelész célja a fogalom magyarázása. Súlyosabb ellenérv, hogy
így nem világos, hogyan értendő az, hogy a változás tökéletlen vagy befejezetlen fajtája
az aktualitásnak vagy aktivitásnak: „a mozgás (változás) valami megvalósultságnak/tevékenységnek (ἐνέργεια ) tűnik, csak befejezetlennek (ἀτελὴς )” (Γ/2, 201 b31-32). Ebben a szövegrészben ráadásul feltűnik a „megvalósultság”, vagy „valóság” másik szóalakja: az ἐνέργεια , erről Coope meg is jegyzi, hogy gyakran fordítják „tevékenységnek”, „működésnek”. 352
Fontos tény, hogy Arisztotelész saját fejlődését az elődökhöz képest abban látja, hogy
le tudja írni a változást a különbözőségre, nemlétre és egyenlőtlenségre való utalással,
ezért kell a változás definíciójába a befejezetlenség állítása (erre utal a mester a Γ/2, 201
b16-21 között). Csakhogy ebben a fordítási variációban nem érthető a tökéletlen vagy
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201 a 10-11: ἡ τοῦ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, ᾗ τοιοῦτον , κίνησίς ἐστιν,
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befejezetlen aktualitás, mivel itt a változás egészének valósága kerül megfogalmazásra.
Azonban ha például van képességem sétálni, akkor sétálás közben azt máris beteljesítem. Ezért tartja Coope helytelennek ezt az interpretációt.
Hozzá kell ehhez fűzni, hogy annyi igazság van ebben az interpretációban, hogy valami azért mégis megvalósul a változás folyamatában: mégpedig maga a változás, és két
tényezője; a ható és az elszenvedő, azaz a mozgató és a mozgatott csak ekkor valóságosak, mint mozgató és mozgatott, mivel sem a mozgás előtt, sem utána nem ebben a
tekintetben léteznek. Ezt a problémát fejezi ki úgy Arisztotelész, hogy „a mozgás akkor
történik, amikor fennáll a valósága, sem előbb, sem utóbb” (συμβαίνει τότε κινεῖσϑαι ὅταν
ἡ ἐντελέχεια ᾖ αὐτή, καὶ οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον Γ/1, 201 b6-7; és nagyon hasonlóan Metafizika K/9, 1065 b20-21). A 202 a 13-21 alapján pedig világos, hogy a mozgás
ugyan a mozgathatóban van, de a mozgás során valósul meg mindkettő, a mozgatott is
és a mozgató is: „mert kell hogy legyen megvalósulása (valósága) mindkettőnek, mivel ami
mozgatni képes az lehetőség szerinti, ami pedig mozgat, az valóság szerinti, de a mozgathatónak
a megvalósítására képes” (δεῖ μὲν γὰρ εἶναι ἐντελέχειαν ἀμϕοῖν κινητικὸν μὲν γάρ
ἐστιν τῷ δύνασϑαι κινοῦν δὲ τῷ ἐνεργεῖν ἀλλ᾿ ἔστιν ἐνεργητικὸν τοῦ κινητοῦ).
3. A változás mint a létezni képes befejezetlen aktualitása
Ez a meghatározás foglalja magába a folytonost, azaz a végtelenül oszthatót, ami még
befejezetlen, vagyis a még mindig keletkező valósága a lehetőség szerint létezőnek.
Coope szerint pedig ez a variáció a legjobb abban a tekintetben, hogy ez teljesíti be az
összes követelményét a változás-definíciónak:
(1) az ἐντελέχεια legyen inkább főnév igei utalás nélkül – aktualitás és nem
aktualizáció, (2) a változás miközben valóságos, mégis befejezetlen és a nemlétezőhöz is
kapcsolódik valamiképpen, (3) szükséges bele a qua mellékmondata („qua” operátor),
(4) alapvetően a változás folyamatáról szól és nem az eredményéről.
Ugyanakkor nem véletlenül értek egyet Coope ezen teljesítendő követelményeivel,
hanem azért mert számomra majd a Z könyv értelmezése során éppen ezek lesznek a
fő szempontok, ami azonban azt is jelzi, hogy nem értek egyet viszont Coope hamarosan részletesen kifejtett értelmezési apóriájával a Z könyvet illetően. A Z könyvben
ugyanis éppen azt fejtegeti Arisztotelész, hogy a változó állapot azt jelenti, hogy részben a kezdőállapottal azonos a változásban levő dolog, részben viszont a végállapottal,
tehát e kettő keveréke, mivel minden változás valamiből tart valamibe (vö. Z/4, 234
b10-20).
Coope ezt a fajta interpretációt Kosman és Waterlow egy-egy írásából eredezteti. 353 Itt
a változás annak az aktualitása, ami potenciálisan van egy partikulárisan eltérő állapotban mint olyanban. Ugyanis például a szoborrá válás, az az aktualitása annak, ami
potenciálisan létező szobor mint potenciálisan létező szobor. Tehát amikor Arisztotelész azt írja, hogy valami potenciálisan változni képes, akkor az nem egyszerűsíthető le
a változás képességére, mert képességet bírni egy bizonyos változásra, az arra való
képesség, hogy partikulárisan új állapotban legyen a dolog.
Azonban ennek az interpretációnak meg kell válaszolni két problémát: (1) hogyan lehet
így megkülönböztetni a változásban létet; és az arra való képesség birtoklását, hogy
egy bizonyos új állapotban legyen a dolog még anélkül, hogy elkezdene változni. Például a szoborrá válás folyamata vajon miben különbözik attól, hogy valami statikus
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állapotban levő képes szoborrá válni? (2) Továbbá hogyan lehet megkülönböztetni
magát a változási folyamatot attól az állapottól, amit eredményez: például a szoborrá
válást a szobor-lét állapotától?
Saját értelmezésem a Z könyvre vonatkozóan úgy fogalmazza ezt, hogy három különböző állapottal dolgozunk: (a) kezdőállapotban lenni, például a nyers bronz anyag,
mely bármilyen formát képes felvenni, (b) folyamatban lenni, például a bronz szobor
formába öntése, (c) végállapotban lenni, például az elkészült bronzszobor esete. Voltaképpen erről beszél Arisztotelész: a Z/5, 235 b6-30-ban a végállapot a téma, a 235 a7-36ban pedig a két szélső állapot közötti folyamat.
Rendkívül lényeges ennek az interpretációs variációnak a sikerességében, hogy mindkét problémát Arisztotelész alapján lehet megválaszolni, mégpedig a változásdefinícióban szereplő qua mellékmondat segítségével.
A válasz az (1)-es problémára, amit Arisztotelész maga is kifejt. Éppen ez a qua operátor funkciója, hogy megkülönböztesse a folyamatot az állapottól (Γ/1, 201 a29-31).
Ugyanis az aktualitása a bronznak mint bronznak – ez a jelenlegi, azaz a kezdőállapot.
Míg az aktualitása a bronznak mint potenciális szobornak – ez az állapotváltozás, a
folyamatban levés. Az értelmezés során persze figyelembe kell vennünk, hogy a bronz
potenciális szobor volta jelenleg egy jövő időre vonatkozó állítás, ami olyan, mintha
nem is számítana. Azonban meg kell fontolnunk, hogy számít-e vagy sem jelenleg valami, ami potenciális, tehát csak a jövőben lehet valóság. A szoborrá válás esetén nem
mindegy ugyanis, hogy akadályozva van valami módon az anyag, vagy a szobrász
abban, hogy a jövőben szobrot készítsen a bronzból, vagy sem. Ha egy lehetőséget éppen akadályoz valami, akkor az nem valóságos lehetőség. Így Coope példája alapján
van különbség abban, hogy egy lehetőség aktuális-e, vagy sem. Az éppen aktuális lehetőség az, amelyik valamilyen értelemben már most irányul egy F állapot elérésére. Tehát az irányultság az alapja az egész definíciónak.
Véleményem szerint is az irányultság meghatározó tényező az arisztotelészi mozgásteóriában: ahogy a Z/4 elején is közli a mester, a változás mindig valahonnan valahová
tart. Egyúttal úgy vélem, hogy ez az irányítottság az alapja az egész folytonossági struktúrának, ez az a többlet, vagy „fordulópont”, ahogy Arisztotelész alkalmazza a geometriai folytonosságot a mozgás magyarázatára. Az efféle irányítottság pedig metafizikai nézőpont is, hiszen az anyagban sokféle lehetőség szunnyadhat egyszerre, például
az említett bronzból lehet készíteni különféle szerszámokat, fegyvereket, érméket. Tehát az anyag képes számtalan dologgá válni, de a sokféle lehetőségből csak egy lesz
aktuális, amikor egy konkrét változási folyamat elkezdődik. A változási folyamat kezdetén pedig nyilván van valami egyértelmű célra irányultsága a folyamatnak. Az irányultság egyúttal aszimmetrikussá is teszi a mozgási, változási folyamatokat, mivel a
kezdete nem állapítható meg egyszerűen, a vége azonban egyértelmű, ez lesz majd a
Z/5 vizsgálódásának egy fontos tárgya.
A válasz a (2)-es problémára, azaz a változás folyamatának és eredményének a megkülönböztetése, szintén benne van a qua operátor működésében. A definíció ebben a változatban úgy hangzott, hogy a változás az aktualitása, mint (qua) potenciálisa F-nek,
annak, ami potenciálisan F. A qua mellékmondat azt hangsúlyozza itt, hogy a kérdéses
aktualitás azé, ami csak potenciálisan F. Tehát egy dolog képessége F-nek lenni teljesen
aktuális úgy, mint képesség, amikor a dolog még nem F. Például a házépítés esetén
(Γ/1, 201 b9-11) valójában kétféle aktualitás jöhet szóba: a ház mint eredmény, és az
építés mint folyamat. Amikor a ház még csak épül, akkor aktuális az építési folyamat.
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Amikor a ház teljesen aktuális, akkor már véget ér, azaz nem aktuális az építés, és
nincs többé potenciális ház, vagyis olyan, ami épülni képes. Ezzel magyarázható Arisztotelész állítása arról, hogy a változás egy befejezetlen aktualitás vagy tevékenység,
mivel a képesség, aminek ez az aktualitása, befejezetlen: képesség abban az értelemben, hogy a dolognak csak képessége van F-fé lenni, amikor még ténylegesen nem F.
Ebben rejtőzik az elődök észrevételének helyessége arról, hogy van valami különbözőség és nemlét a változásban: mivel az egyik állapot ténylegesen éppen most van, a másik még nincs. Egyúttal ezt jelenti a változás rejtélyes természete: ugyanis voltaképpen
a saját pusztulását célozza, hiszen amikor teljesen aktuális lesz a potenciális, akkor
többé nincs már változás.
Azonban ennek az interpretációs változatnak is vannak Coope szerint gyenge pontjai.
Az egyik ilyen, hogy ez a definíció a Z/6 beszámolójával összeférhetetlenséget mutat.
Részemről Coope ezen nézete ellen fogok érvelni a továbbiakban, vagyis azt állítom,
hogy igenis összefér egymással a Γ/1-3 beszámolója a mozgás-definícióról és a Z/4-8
beszámolója a mozgási folyamatról, mint kinematikai elmélet. Sőt éppen együtt értelmesek.
Coope írása végén úgy összegzi a harmadik definíció-értelmezést, hogy végül nem a
Z/6-tal való egyeztetése a legsúlyosabb ellenérve. 354 Ugyanis Arisztotelész felülvizsgálta a Z beszámolóját a Θ könyvben, és ezzel feloldja az ellentmondásokat.

/Γ/ A változás-definíció és a változás elemzése 355
Az apória, ami a Γ és a Z könyvek mozgás-magyarázata között adódik, abból származik, hogy mivel a változás végtelenül osztható, de csak folytonosra osztható, így végtelen sok változás-részből áll. Azonban ezek a Γ/1 változás-definíciója miatt úgy érthetők,
mintha mind, külön-külön is beteljesítenének egy-egy, de a folytonosság-definíció értelmében végtelen számú kisebb változást. Ezt az apóriát nevezi Coope a változásrészek és az oszthatóság problémájának, pontosabban a két könyv részletes összevetéséhez Waterlow elemzését ajánlja. 356
Mint tudjuk, Arisztotelész a Z könyvben áll ki az idő, a változás és a térbeli nagyság
végtelen oszthatósága mellett. Coope szerint a Z tartalma azért is nehezen egyeztethető
össze a Γ/1-3-mal, mert itt Arisztotelész nem hozza szóba a potenciális-aktuális fogalompárt, vagyis ahogy jómagam fogalmaznám: nem a δύναμις-elmélet alapján érvel.
Coope ugyanakkor nem kérdez rá, hogy akkor milyen alapon állhat Arisztotelész magyarázata, csak annyit fűz hozzá a Z könyv lényegéhez, hogy Arisztotelész itt felel meg
az eleai Zénón négy mozgás-paradoxonára, mégpedig azáltal, hogy az időt, a változást
és a térbeli nagyságot egyformán végtelenül oszthatónak tartja. Coope számára mindez
nem hívja elő az arányelméletre való utalást, pedig egészen bizonyos, hogy Arisztotelész itt az eudoxoszi általános arányelmélet alapján tárgyal a mozgás végtelen oszthatóságáról.
A kompatibilitási zavart a Z/6 második tétele okozza (237 a17-19): miszerint az, ami
most változik, az már korábban kellett, hogy változzon, és az ami már változott, az kell,
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hogy előbb változóban legyen. Ezen pedig ő nemcsak azt érti, hogy a változás folyamán
bármely pillanat előtt lennie kell egy előző olyan pillanatnak, amelynél már történt
ilyen változás; hanem azt is, hogy ebben a megelőző pillanatban egy másik változás
már befejeződött. Így ha valami A pontból B pontba mozog, akkor ezen mozgás bármely pillanatában be is fejez egy másik mozgást. Ez pedig inkompatibilis azzal a definícióval, hogy a változás befejezetlen aktualitása egy potenciálisnak. Ugyanis a Z/6, 237
a26-28 szerint félidőben is be fog fejezni egy mozgást a dolog, meg annak a felében is,
és így tovább ad infinitum.
Ugyanakkor Zénón érvére, miszerint lehetetlen végtelen sok változást teljesíteni véges
mennyiségű idő alatt, azt feleli, hogy az időben éppen annyi osztás van, mint a változásban. A feszültséget a Γ/1 és a Z/6 beszámolója között akkor tehetjük világossá, ha
alkalmazzuk ezt a beszámolót a végtelen sok al-változásra, amin keresztülmegy egy
változó dolog. Lehet-e ezek mindegyike befejezetlen aktualitása egy potenciálisnak,
ami a végállapotban képes lenni? Vagy inkább minden egyes al-változás egyenként
megfelel a Γ/1-3 beszámolójának, és ezzel egyúttal végtelen sok ellenpéldája keletkezik
a változás-definíciónak? Ha minden egyes al-változás maga a befejezetlen aktualitása
egy potenciális létezőnek, akkor a változás mint egész úgy tűnik, a részeire esik szét.
Ugyanis a Γ definíciója szerint egy változás azért számít egynek, mert egy végállapotra
irányul: ez az ami a befejezetlen aktualitása egy potenciálisnak, ami képes lenne az
adott végállapotban lenni. Viszont ha a változó dolog végtelen sok más állapotot célzó
potenciálist tartalmaz, akkor elveszik a végállapot speciális funkciója, vagyis a változás
többé nem egy végállapotra irányul. Hasonló példával szembesültünk korábban White
kinetikus szakaszai esetén. 357
A Θ könyvben azonban Arisztotelész pontosítani látszik ezt a helyzetet, amikor azt
állítja, hogy lehetetlen egy dolognak beteljesíteni egy változást úgy, hogy ne álljon meg
abban az állapotban, amelyhez változott. Ezért azok a közbülső állapotok, melyeken
átmegy a változás során, nem teljesítenek be semmilyen tulajdonképpeni változást,
mivel nem ér bennük véget a változás. Tehát a változás végtelen oszthatósága azt jelenti, hogy végtelen sok olyan pont van az útvonalán, melynél megszakadhatna, de a folytonos változás végül is nem tartalmaz olyan (aktuális) részeket, melyek maguk is befejezett változásoknak számítanának. Így például az A-ból B-be haladó test nem teljesít
végtelen számú mozgást az útvonal összes pontja között, csak egyet: A kezdőpont és B
végpont közöttit.

2. Az arányelméleti mozgás-magyarázat
/A/ Az arányelmélet jelenléte a Z/4-8-ban
Az arányelméleten Waschkies kutatási eredményének megfelelően Eudoxosz általános
arányelméletét érthetjük, a hozzátartozó homogenitás-kritériummal. Azaz egy olyan
dimenzió-fogalommal, amely szigorúan elkülöníti egymástól a tér kiterjedésének típusait: a vonalat, a síkot és a testet.
Mint láttuk, ez az Arisztotelész-korabeli geometriai teória érvelte meg a vonal pontokra
való osztásának lehetetlenségét is. Az általános arányelmélet alapján összemérhetők,
azaz összevethetők egymással az azonos kiterjedésbe tartozó dolgok: ez teszi lehetővé
357

ld. 116-7. o.
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Arisztotelésznek, hogy a geometriai vonalat alkalmazza az idő és a mozgás ábrázolására.
A Z könyv kinematikájának kulcsa a Z/4 eleje, ahol lényegében egy új témába kezd a
mester, miután az első három fejezetben tisztázta, hogy oszthatatlanokból, azaz pontokból nem áll össze folytonos. Az arányelmélet jelenlétét mutatja a 234 b15-17, ahol a
mozgás lefolyási módjáról kijelenti Arisztotelész, hogy „szükségszerű, hogy miközben
változik, egyrészt ebben, másrészt abban legyen, mert nem lehet sem mindkettőben, sem egyikben sem”. Itt világosan valami arányítást fejez ki az „egyrészt ebben, másrészt abban”:
magyarán a mozgás egyszerre van két állapotban, részben az egyikben, részben a másikban; de úgy, hogy nem lehet teljesen mindkettőben egyszerre, sem egyikben sem.
Akkor nyilvánvaló, hogy egy olyan keverék állapotról beszél, amelyben nem 0%, és
nem 100% egy állapot megléte, hanem két különböző állapot keveredik benne például
50% + 50% arányban, vagy 25% + 75% arányban stb.
Hogy mi az a két állapot, ami keveredik a mozgás folyamatában, azt megmondta már
előrébb (234 b10-15): „Mert hát valamiből valamibe változik minden, és egyrészt amikor abban
van, amibe változott, akkor már többé nem változik; másrészt meg amikor abban van, amiből
változott, akkor sem maga, sem az összes része sehogy sem változnak (mivel az, ami ugyanúgy
van magára és részeire való tekintettel is, az nem változik).” Tehát a mozgás folyamatában
levő dolog valamiből jut egy másik valamibe: azaz egy kezdőállapotból egy végállapotba. A kezdőállapot az, amiben még nem mozog, a végállapot az, amiben már nem
mozog. Így világos, hogy maga a mozgás a kezdőállapot és a végállapot között történik,
magyarán e két szélső állapot beszámítása nélkül, mintha a geometriai vonalat a két
határpontja nélkül néznénk, csak mint hosszúságot. A végpontok nélkül értett vonalon
pedig nem lehet a dolog csak kezdőállapotban, sem csak végállapotban, hanem nyilvánvaló, hogy a kettő közötti keverék állapotban van.
Végül, hogy világos legyen miféle keveredésről illetve felosztásról van szó, először is a
Z/4 kezdőmondata szerint (234 b10): „Szükségszerű, hogy minden ami változik, az osztható.” Ez az egyetlen mondat voltaképpen az oszthatóság emlegetésével máris implikálja
az arányelmélet jelenlétét, ha nem is a mi korunkban, de az ókori tudomány világában
biztosan. Az arányosság pedig csak úgy működhet a vonalon folyton a célja felé előrehaladó dolog esetén, hogy folyamatosan távolodik a kezdőállapotból, és közeledik a
végállapotba. Ezért világos kell, hogy legyen: a keveredés aránya is folyton változik a
folytonos felosztásnak megfelelően. Ahogy Arisztotelész fogalmazza (Z/5, 235 b8-9):
„mert ami változik, az amiből változik, eltávolodik”. Továbbá mivel az egész mozgás a részei összege, ezért is világos, hogy fokozatosan távolodik a kezdőállapottól és közeledik a végállapotba; és egyetlen beteljesülő mozgásról beszél, melynek tekinthetjük a
részeit, és az egész vizsgálódás lényege, hogy a részek összege kiadja az egészet: (Z/4,
235 a32-34) „a[z egész] mozgás felosztható a részeinek a mozgására; mert ha így vettük a mozgatottságot (τοῦ κινεῖσϑαι ) részenként, akkor is folytonos lesz az egész.”
Így nyilván a részek arányosan kiadják az egészt, amit mindegy hogy arányos részként
nevezünk meg, vagy a potenciális-aktuális kifejezésekkel: például egy 25%-ban teljesült mozgás, azaz ami 25%-ban aktuális, és 75%-ban potenciális; az úgy is megfogalmazható, hogy a mozgás a negyedrészénél tart, és még a háromnegyede van hátra, mivel negyedrészben távolodott el a kezdőponttól és még háromnegyed részt kell megtennie, hogy elérje a végállapotot. Gyakorlatilag Arisztotelész egész kinematikai elemzése a Z/4-8 között tele van az arányosság legkülönfélébb példáival, tehát látványosan
alkalmazza benne a korabeli geometriai technikákat.
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AB szakasz = a folyamat
a test megállás nélkül változik

A kezdőpontban:

a változatlanság állapotának végén van; aktuális
változatlanság

B végpontban:

a változás állapotának
végén van; aktuális
megváltozottság

bármely Γ közbülső pontban:
köztes megváltozott állapotban van;
potenciális megváltozottság

/B/ A Z/6 mint a folyamat elemzése
A Coope által kiemelt mondatok, ilyen módon kiragadva a szövegkörnyezetükből valóban okozhatnak értelmezési zavart, másrészt Arisztotelész szokásos elliptikus fogalmazási stílusa is akadályozza a szöveg könnyű olvasását. Azonban az imént bevezetett
arányelméleti háttér tudatában talán egyszerűsödik a probléma.
Azt máris szem előtt kell tartanunk, hogy a Z/4 alapján világos, hogy a két szélső végpont közötti mozgási folyamat vizsgálata következik, a végpont és a kezdőpont figyelembe vétele nélkül.
Tehát a kompatibilitási zavart okozó első szövegrész Z/6, 237 a17-19: „Nemcsak az szükségszerű, hogy az, ami változik (τὸ μεταβάλλον), az már megváltozott legyen; hanem az is
szükségszerű, hogy ami már megváltozott (τὸ μεταβεβληκός), az előzőleg változzon”. A
mondat az arányelmélet és a geometriai alap figyelembe vételével megkülönbözteti a
folyamatot az állapottól: ami változik – az folyamatban van, azaz a geometriai ábrázoláskor a vonalon van. Ami pedig már megváltozott, az egy állapot a mozgás közben,
mely állapotok mindegyike arányosan egyre távolabb van a folyamatot jelölő vonal
kezdőpontjától, és egyre közelebb van a folyamatot jelölő vonal végpontjához; az állapotot a geometriai ábrán a pont reprezentálja. Így a mondat valójában a geometriai
pont és vonal analógiáját alkalmazza a mozgásra: szükségszerű, hogy minden változást reprezentáló vonal kezdetén legyen egy kezdőpont (mint egy előzetesen megváltozott állapot reprezentálója); ahogy az is szükségszerű, hogy a megváltozott állapotot
reprezentáló pont előtt lennie kell egy vonalnak (mint a változás folyamatát reprezentálónak). A szükségszerűség pedig a folytonosság mélystruktúrájában rejlik: a geometriai arkhé (alapelv: vö. Elemek I. 3. definíció) szerint minden vonal végét pontok jelzik,
tehát sem pont, sem vonal nem létezik csak úgy önmagában.
Mindez végképp világos lesz majd a Z/8 végén (239 a33-239 b4), ahol kimondja Arisztotelész, hogy a pontban avagy a pillanatban nem mozog vagy nyugszik a dolog (ezt
eddig is tudtuk, mivel ez a Z/1-3 végeredménye), hanem egy valamiben (κατά τι), valami partikulárisban, értsd valamiféle „állapotban” vagy „helyzetben” van. Következő-
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leg a mozgást jelképező vonalon arányosan a kezdőponttól egyre távolabbi állapotban
vagy helyzetben van.
A másik zavart okozó szöveghely még kellemetlenebbül elliptikus (Z/6, 237 a25-28):
„Tehát mivel az időben már megváltozott, és az összes idő osztható; ezért a felében egy másik
megváltozott lesz, és ismételten ennek a felében is egy másik, és folyton így tovább. Ennélfogva
kell, hogy előbb megváltozzon.” Vagyis az előzőek nyomán: mivel az időtartam, csakúgy
mint a geometriai vonal végtelenül osztható, ezért folyton újabb és újabb felezőpontok
jelölhetők ki rajta, és ezeknél a pontoknál a dolog mindig valamilyen újabb és újabb
megváltozott állapotban van. Ennélfogva a közbülső pontok nyilván valami mozgást
reprezentáló vonal végét jelzik.
Tehát megint csak a geometriai alapot belátva, annyit közöl a mondat, hogy az időben
mindig van újabb és újabb közbülső pont, a végtelen felosztás miatt: azaz a közbülső
pontok a vonalon mindig valami megváltozott állapotot jelölnek, és mindig másik
megváltozott állapotot, vagy helyzetet: mint tudjuk, egyre távolabb a kezdettől, és egyre közelebb a befejezéshez.

/Γ/ A végtelen felosztás relativitása
Az igaz, hogy Arisztotelész nem alkalmazza a potenciális és aktuális fogalmakat, ám
mégis képes a folyamatra leginkább jellemző kettősséget megragadni – itt a Z könyvben egy geometriai elmélet, az arányelmélet segítségével. Az is igaz, hogy nem egyszerű a Fizika nyelvezetét felfognunk, de leginkább azért nem, mert nem abban a gondolkodási keretben avagy tudományos paradigmában élünk, amiben a mester és a hallgatói.
A Z könyv kinematikája végső soron, mint láttuk kifejezi a mozgási folyamat relativitását a két abszolút szélső ponthoz képest. Szövegesen is rátalálhatunk benne a relativitás kimondására.
1. Például a Z/4-ben világos, hogy bár Arisztotelész úgy fogalmaz, hogy mintha mozgás történne a közbülső szakaszokon is, azaz befejeződik, véget ér valami (például 235
a20-21: feleannyi időben kevesebb mozgás van); de valójában rögvest ott áll az egészrész viszony kifejezése is. A részek összege adja csak ki az egész mozgást, ezért nem
beszélhet befejeződésről, mozgás teljesítéséről a részekben ugyanabban az értelemben,
mint az egészben. Ez különösen érthető a 235 a 28-34 között, ahol kifejti, hogy egy
mozgással csak egy mozgatottság jár együtt (és egy útvonal és egy időtartam természetesen), továbbá az egyes rész-mozgások illetve rész-mozgatottságok adják ki az egy
darab egész mozgást vagy az egész mozgatottságot, mégpedig úgy, hogy bár részekről
beszélünk, de közben az egész mozgás mégis folytonos. Azaz hiába elemezgetjük a
részeit, szó sincs arról, hogy a részeknél meg is állt volna a folyamat. A részek arányban állnak az egésszel, összegük az egészt adja, de az egészhez képest csak relatív értelemben beszélünk róluk: azaz hozzá viszonyítjuk őket, a mozgás felét, negyedét stb.
emlegetve.
2. Továbbá a Z/5, 235 b 33-34-ben világosan kimondja Arisztotelész, hogy a végállapotban a mozgást nem csak egy része alapján, tehát nem relatívan, mástól függően tekintjük, hanem nyilván egészében, abszolút, teljes létezésében.
3. Mint már említettem, a Z/8 végén (239 a33-239 b4) mondja ki Arisztotelész, hogy
mivel a pont-pillanatban nem lehet se mozgás, se nyugvás, lévén kiterjedés nélküli,
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nem mérhető; ezért a pont-pillanat csak azt jelzi, hogy a mozgási vagy nyugvási időtartamon belül milyen helyzetben van a dolog. Ugyanakkor a szövegrészben az „állapot”
vagy a „helyzet” kifejezés valójában nem bukkan fel, csak a szöveg értelme alapján
lehet kipótolni.
Ezen a módon úgy lehet interpretálni a Z/4-8 kinematikáját, hogy a változó állapot,
vagy a változás állapota azt jelenti, hogy mindig más helyzetben van, pontosabban végtelen számú a kezdő és végállapottól eltérő helyzetben lehetne a dolog. A Θ könyv
alapján: végtelen sok helyzetben lehetne aktuális, de potenciális marad bennük egészen
a mozgás végpontjáig. Tehát a kezdőállapot: az utolsó mozgás nélküli szakasz végét
jelző ponton van olyan helyzetben, hogy egészében A állapotban van. A végállapot:
amikor az utolsó mozgásos szakasz végpontja jelzi, hogy már teljesen B állapotba ért. A
két szélső pont közötti szakaszon, amikor mozog, bármely rajta levő pont egy olyan
helyzetet jelöl, amiben keveredik az A állapot és a B állapot, mindig olyan arányban,
amilyen távolságra van az A kezdő és a B végponttól.
Így nem állít olyat Arisztotelész, hogy ha valami A pontból B pontba mozog, akkor
ezen mozgás bármely pillanatában be is fejez egy másik mozgást. Ez pedig kompatibilis azzal a definícióval, hogy a változás befejezetlen aktualitása egy potenciálisnak; hiszen ez éppen azt fejezi ki, hogy amíg tart a mozgás (vagyis a mozgást ábrázoló vonal),
addig végtelen sok variációban keveredik két állapot vagy helyzet: a kiindulás és a vég.

3. Kiegészítés és értékelés
/A/ A mozgás definiálásának nehézségei – a Γ/1-3 makrostruktúrája
Coope elemzését érdemes kiegészíteni Arisztotelész teljes definiálási vizsgálódásának
áttekintésével. Úgy vélem, a Γ/1-3 egységes makrostrukturális olvasata szerint Arisztotelész a lehető legjobb definíciót keresi, és bár ezt előre felveti egy formájában a Γ/1, 201
a10-11 szöveghelyen, ám a továbbiakban még számos változatban megfogalmazza,
míg végül a szövegegység végén láthatóan egy kibővített verzióval zárja le az egész
három fejezetből álló vizsgálódást.
A Γ/1-3 érvrekonstrukciója és a mozgásdefiníciók (200 b12-202 b29)
BEVEZETÉS (Γ/1, 200 b12-25): Miért kell definiálni a mozgást?
TÁRGYALÁS (Γ/1, 200 b26- Γ/3, 202 b22) : A mozgás definiálása – nehézségek és megoldásuk.
Bevezető definíció: (201 a9-11): „Miután minden nemben elkülönül a megvalósultság szerint
létező (ἐντελεχείᾳ ) a lehetőség szerint létezőtől (δυνάμει), ezért a mozgás (κίνησις) a lehetőség szerinti létezőnek, mint olyannak, a megvalósultsága.” (Γ/1, 201 a10-11: ἡ τοῦ
δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, ᾗ τοιοῦτον, κίνησις ἐστιν ).
A definíció alkalmazása az egyes mozgásfajtákra: (201 a11-16) τοῦ μὲν ἀλλοιωτοῦ ᾗ
ἀλλοιωτόν , ἀλλοίωσις, „a másmilyenné válás a másmilyenné válni képesnek, mint másmilyenné válni képesnek…”; τοῦ δὲ αὐξητοῦ καὶ τοῦ ϕϑι τοῦ … αὔξησις καὶ ϕϑίσις, „a
növekvés és a csökkenés a növekedni és a csökkenni képesnek…”; τοῦ δὲ γενητοῦ καὶ
ϕϑαρτοῦ γένεσις καὶ ϕϑορά, „a keletkezés és a pusztulás a keletkezésre és a pusztulásra
képesnek…”; τοῦ δὲ ϕορητοῦ ϕορά, „a haladás a haladásra képesnek…[mint olyannak a
megvalósultsága].
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További variációkban: (202 a7) ἡ κίνησις ἐντελέχεια τοῦ κινητοῦ, ᾗ κινητόν, „a mozgás a mozgathatónak, mint mozgathatónak a megvalósultsága”; (202 b25-26) ἀλλοίωσις μὲν
γὰρ ἡ τοῦ ἀλλοιωτοῦ ᾗ ἀλλοιωτόν ἐντελέχεια, „ mivel a másmilyenné válás a másmilyenné válni képesnek, mint másmilyenné válni képesnek a megvalósultsága”.
Egyéb magyarázó példákban: (201 b4-5) ἡ τοῦ δυνατοῦ ᾗ δυνατόν, ἐντελέχεια
ϕανερὸν ὅτι κίνησίς ἐστιν, „világos, hogy a mozgás a lehetségesnek mint lehetségesnek a
megvalósultsága”; (201 b9-10) ἡ τοῦ οἰκοδομητοῦ ἐνέργεια, ᾗ οἰκοδομητόν,
οἰκοδόμησίς ἐστιν, „a házépítés a megépíthető háznak mint megépíthetőnek a megvalósultsága”.
Konklúzió (Γ/3, 202 b13-22): A mozgató/mozgatott viszony helyes értelmezése a mozgás
definíciójában.
BEFEJEZÉS (Γ/3, 202 b23-29): Összefoglalva a mozgás definíciója egészében és részeire
való tekintettel.
„Tehát, hogy mi a mozgás, elmondtuk – mind egészében, mind rész szerint: mert már érthető,
hogy hogyan lesz definiálva a fajtái közül minden egyes – mert (például) a minőségi változás a
megvalósultsága a változásra képesnek mint változásra képesnek. Még érthetőbben pedig: a
megvalósultsága annak, ami képes hatni és elszenvedni mint olyan (202 b26-27: ἡ τοῦ
δυνάμει ποιητικοῦ καὶ παϑητικοῦ, ᾗ τοιοῦτον ), egyszerűen is (minősítés nélkül), és másként is (azaz minősítve) mindegyik esetén: mint (például) az építés vagy a gyógyítás. Az összes
többi mozgásról ugyanezen a módon foguk beszélni.”

/B/ Coope értékelése
Coope tanulmánya alaposan felderítette az arisztotelészi δύναμις-teória központi
problémáját, a mozgás definiálását. Végül azonban feszültségre jutott a Γ/1-3 és a Z
könyv központi kinematikájának egyeztetésében, ami nem kívánatos, hiszen végül is
az a mozgás, amit a Γ definiál, az kerül részletes elemzésre a Z könyvben. Tehát nem
lehetünk ellentmondásban a két könyv interpretálásakor. Itt áll elő a „holisztikus” olvasat igénye, és egyúttal az a nézet, hogy maga Arisztotelész és azt őt követő tanítványok is szinkronban kellett, hogy lássák a Γ könyv mozgás-definícióját a Z könyv mozgás-elemzésével.
Amit Coope elvét, az a metafizikai nézőpont nagy kihívása: a folytonosság mélystruktúrájának kimutatása. Nem feledkezhetünk meg arról a tényről még a Γ/1-3 mozgás
definiálási tárgyában sem, hogy Arisztotelész teóriájában a mozgás analóg a kiterjedéssel, és ugyanígy kapcsolatban áll az idővel is. Valójában az rejtőzik Coope értelmezési
problémájának a mélyén, hogy miközben a δύναμις-teória alapfogalmait igyekszik
értelmezni a mozgás-definícióban, a lehetőség szerinti és a megvalósultság szerinti létmódot, közben nem tűnik fel neki, hogy egy teljesen statikus szemléletre tér át. Nem
csak arról van szó, hogy meg kell különböztetni a változásra képes dolog állapotát és a
már megváltozott dolog állapotát a változásban levés állapotától. Ugyanis azt Coope is
kimondja, hogy a változásban levés egy folyamat, azaz egy folytonosság, aminek dinamikája van, nem pedig statikus állapotok egymást követő sorozata, legalábbis Arisztotelész teóriája szerint. Éppen a folytonosság mélystruktúrája miatt, még ha ez nem is
kerül szóba a Γ könyv ezen részében, akkor is a fejünkben kell, hogy legyen a folyamat
mint folytonosság definíciója is. Ezért van az, hogy annyira vonzó a Γ/1 mozgásdefinícióját aktualizációnak fordítani és nem aktualitásnak. Mert érezni szeretnénk
benne a folyamatra való utalást, ami valójában „mögötte” van.
Kicsit olyan ez, mintha Waschkiesnak lenne igaza abban, hogy Eudoxosz vonaldarabo-

130

lása dinamikus volt, mivel megengedte a pontok teljes egybeesését és szétválását; amíg
Arisztotelész hivatkozása a potenciálisan létező közbülső határpontokra statikus nézőpontot eredményez. 358 Azonban a potencialitás lényege éppen abban van, hogy folytonosan lehet újabb és újabb osztáspont, azaz a lehetőség szerinti létezés itt a természeti
létezők mozgás-elemzésében nem valami statikus állapotban levést jelent, hanem éppen
folytonos keletkezést, dinamikát.
Tehát amint megmutattam, a folytonosság mélystruktúrája követeli meg, hogy a változás ne statikus állapotok egymást követő sorozatát jelentse, hanem az állapot folytonos, vég nélküli, avagy befejezetlen változását. Ehhez tehát nélkülözhetetlen a geometriai alap hozzágondolása (a vonal sajátosságainak ismerete), és egyúttal a végtelen felosztás (és állapotváltozás) lehetőségének arányelméleti értelmezése.

III. Az idő problémája – Bowin és Coope elemzése az idő felől
1. Bowin az idő, a mozgás és a kiterjedés cirkularitásáról
John Bowin írásában összegyűjti azokat a problémákat – és megoldási kísérleteiket -,
melyek akadályozzák a metafizikai nézőpontját a folytonosságnak, azaz akadályozzák,
hogy megértsük Arisztotelész természetfilozófiájának mozgás és idő elemzését. 359 Előre
kell bocsátanom, hogy a rövid összefoglalásból világos lesz, hogy ezek a metafizikai
vizsgálatok két olyan sajátossággal rendelkeznek, melyet „elhibázottnak” tartok, mivel
nem holisztikusan értelmezik a Fizika szövegét. Először is kiragadnak érveket a teóriából, mintha ezek függetlenek lennének a teória egészétől, és így éppen az adott helyen
ki nem mondott összefüggésektől. Másodszor emiatt is szó szerint próbálják érteni
Arisztotelész fogalmazását a komplex összefüggések számba vétele nélkül, így gyorsan
bukkannak ellentmondásra.
A probléma a kiterjedés mozgásra való vonatkozásának és a mozgás időre való vonatkozásának cirkularitása, amint azt már a fejezet bevezetésében az izomorfia kapcsán jeleztem. 360 Bowin ebben az írásában Ursula Coope nézete mellé áll, alapvetően mindketten
megpróbálják „megvédeni” Arisztotelész elemzését a Δ/10-14 idővel foglalkozó részében. 361 Bowin tanulmányából elsődlegesen azt fogom részletezni, ahol a mozgás kiterjedésre való alapozása kérdéses: hogyan szűrhető ki az időbeliség a mozgás irányából.
A probléma a Δ/11, 219 a14-19 és a Δ/12, 220 b24-26 szöveghelyeire koncentrálódik,
ahol Arisztotelész kinyilvánítja azt a nézetét, hogy lényegében a kiterjedésen alapul a
mozgás, a mozgáson pedig az idő. A 219 a14-19 szerint ennek biztosítéka az „előbbi”
(πρότερον) és „utóbbi” (ὕστερον) jelenléte mindegyi kükben, amely először a kiterjedésben van jelen, azután a mozgásban, és a mozgás miatt kerül az időbe. Ez az olvasat
első ránézésre is gondot okoz, hiszen a πρότερον fordítható térbeli előbbinek éppúgy,
mint időbeli korábbinak; a ὕστερον pedig térbeli utób binak éppúgy, mint időbeli későbbinek. A cirkularitás így eleve adottnak tűnik, hiszen így az időbeliség eleve benne
van a térbeli sorrendben csakúgy, mint a mozgás irányában.
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Coope első kísérletében felveti azt a megfontolást, hogy Arisztotelész a kiterjedésben
található „előbbi” és „utóbbi” esetén nem irányról akar beszámolni, csak elrendezésről.
Így nem a mozgás iránya vagy az idő iránya ered a kiterjedés szerkezetéből, csak a rendezettség. Irány és rendezettség között az adja a különbséget, hogy az irányt két ponttal is le lehet írni, a térbeli vagy kiterjedésbeli rendezéshez viszont szükség van legalább egy harmadik pontra; a közbülsőre, ami a két szélső között van.
Egyébként véleményem szerint a geometriai szövegek is meg kell, hogy nevezzenek
irányokat: rendszeresen megnevezik, hogy milyen nevezetes ponthoz vagy alakzathoz
„vezet” egy-egy szakasz (például: a szakasz a körök érintési pontjába „vezet”; ἐπὶ τὴν
συναϕὴν πεσεῖται). 362 Az alapvető szerkesztés is valahonnan valahová irányítja a vonalat, mint például az Elemek I. könyv 1. posztulátumában (minden pontból minden
pontba lehessen egyenest „húzni”; ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον ἀγαγεῖν). 363
Így az AB szakasz egészen világosan A-ból vezet B-be, de akár B-ből is vezethetne Aba. Waschkies szerint pedig a „között, közbülső” (μεταξύ vagy ἐν μέσῳ ) kifejezés matematikai szempontból egészen különleges Arisztotelész Fizikájában. 364 Az E/3 nevezetes fogalmai között szerepel és egyrészt azt jelzi, hogy a dolog ide jut el előbb, mint a
céljához, másrészt nem lehet ellentmondókban, csak ellentétesekben. Azazhogy a két
legtávolabbi (pl. „A” kezdőpont és „B” végpont) között kell lennie, mint ellentétesek
között, mert ezek között mozog folytonosan az adott dolog (227 a7-a10; és 226 b23-34).
365 A mozgás elemzésében betöltött funkciója a Θ/8-ban nyeri el végső magyarázatát,
amikor világossá válik, hogy a mozgó dolog ténylegesen nem állhat meg a két szélső
pont közötti közbülső pontokon. Azaz végül is a Fizikában a mozgás elemzésének, a
δύναμις-elméletnek kulcsfogalma a „között, köztes, közbülső” (μεταξύ).
Magát az analógiát a hely, a mozgás és az idő között az „előbbi” és az „utóbbi” fogalmakra hivatkozva Arisztotelész a Metafizika Δ/11, 1018 b9-12-ben fejti ki, mert mindháromban az az előbbi, ami közelebb van egy meghatározott helyhez, egy kezdethez.
Egyúttal Coope szerint Arisztotelész egészen természetesnek veszi, hogy a hely az a
kiterjedéssel azonosítható. 366
A ________________ P1_______________P2_________________B

Például a kezdőpont lehet kitüntetett helyzetű. Az analógia akkor úgy működik, hogy
ahogy a helyen vagy vonalon előbb van az A kezdőponthoz közelebb levő P1 pont
vagy helyzet, mint a P2; úgy van előbb P1 mozgásállapot, mint P2; és P1 pillanat, mint
P2 pillanat. Csakhogy maga ez az elrendezés két különböző irányt határozhat meg, és
nem mond semmit sem a mozgás irányáról, sem az időről, melyek aszimmetrikusak,
azaz csak egy kitüntetett irányba haladnak. Ez a Coope által rögzített ábra és a magyarázat nézetem szerint előhívhatná az arányelméletet, hiszen viszonyítás, egymáshoz
mérés történik; ám Coope nem geometriai magyarázatra próbál támaszkodni, hanem
metafizikaira. Bowin emiatt a metafizikai vonatkozás miatt kritizálja őt, de abban tá-
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mogatja, hogy valamiképpen magyarázatot kell találni a mozgás és az idő irányának
eredetére, hogy kivédjük a cirkularitást. 367
Coope megpróbálja a Metafizika (Δ/11, 1019 a1-10) „előbbi” és „utóbbi” fogalmaira
alapozni a mozgás irányát, mivel az előbbi (prior) úgy is értendő, mint ami ontológiailag
kitüntetett helyzetű, azaz elsődleges; így előbb létezik, mint az „utóbbi”, mely „utóbbi”
nem is létezhet az „előbbi” nélkül, de ez fordítva nem igaz. Coope magyarázatában a
fél vonal korábbi, mint az egész, és ez az ontológiai indoka a kiterjedésen alapuló mozgásiránynak. Így azonban többféle nehézség adódik a Γ/1 mozgás-definíciójának alkalmazásával. Például azért, mert a mozgásnak az irányát nem a kezdőpontja dönti el, hanem a végpont aktuális léte az a cél, amire minden mozgás irányul. Azután Coope maga is elismeri, hogy nehéz lenne egy fél mozgást definiálni a be nem teljesült egész mozgás alapján, mert akkor végül is egy tényellenes, nem teljesült célhoz próbálnánk mozgást definiálni. 368
Bowin úgy látja, hogy Coope érvelése kiigazítható. Szerinte érdemes felhasználni a
Metafizika Δ/11 vizsgálódását az „előbbi” értelméről, csak más tekintetben. Coope ontológiai magyarázata ugyanis túl komplikált azért is, amit nem vesz figyelembe: hogy a
fél vonal, mint rész, csak potenciálisan előzi meg az egészt, valójában keletkezés szerint
előbb adott az egész vonal. Azonban a Metafizika Δ/11, 1018 b30-1019 a1 kínál egy
episztemológiai megoldást, ami Bowin szerint megmenti Coope elgondolását arról,
hogy a kiterjedés rendezettsége alapot szolgáltat a mozgás irányultságára, mégpedig a
Γ/1 definíciójának megfelelően, azaz egy részlegesen aktuális potenciális cél elérésének
megfelelően. Vagyis a Fizika Δ/12, 220 b24-26-ban található összefüggés ezen az alapon
nem lesz cirkuláris: a kiterjedést „követheti” a mozgás az időbeliségre való vonatkozás
nélkül. Ugyanis az „előbbi” episztemológiai vonatkozásban jelenthet valamit, ami
„formulában”, azaz meghatározásban előbbi, és így tartalmazza az őt követő „utóbbi”
bizonyos jegyeit. Ezek szerint a meghatározás tekintetében követheti a kiterjedést a
mozgás úgy, hogy a kiterjedés meghatározása benne van a mozgáséban, és így a kiterjedésbeli „előbbi” és „utóbbi” pont is benne van a mozgás meghatározásában. 369
Így ki lehet valahogy küszöbölni az időbeliség előzetes jelenlétét a kiterjedés és a mozgás viszonyából, de egészen más probléma az idő és a mozgás viszonya. 370 Ugyanis a
kiterjedés létezhet mozgás nélkül, de az idő nem; mivel az idő a mozgás egy tulajdonsága. Ennek kifejtésében most nem követem Bowin írását. Azonban meg kell jegyeznem,
hogy Bowin éppúgy figyelmetlen a források követésében, mint Coope. Hivatkozik a
meghatározás tekintetében való sorrendnél a szám szerint egy mozgás definíciójára a
Fizikában (H/1, 242 b31-42), ahol nem említi, hogy ez a definíció egyébként az idő azonosságán is alapul. 371 Azaz a mozgás, ami valamiből valamibe történik akkor egy szám
szerint, ha ugyanazon időben és ugyanazon nemben és fajban történik.
Ráadásul azt sem kellene kihagyni a számításból, hogy a Δ könyvben ellentmondóan
nyilatkozik Arisztotelész az idő és a mozgás kapcsolatáról. Hiszen azt is kimondja, hogy
az időt mérjük a mozgás által és fordítva (Δ/12, 220 b23-24), sőt hogy még bonyolultabbá tegyük a helyzetet valójában Arisztotelész szerint a kiterjedés is méri a mozgást, és
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fordítva (Δ/12, 220 b28-29). Ezek a kifejezések pedig előhívják az arányelméletre való
utalást Arisztotelész időről és mozgásról alkotott teóriájában.

2. A metafizikai nézőpont és az arányelmélet
A metafizikai nézőpontnak az a kérdése, hogy mi a mozgás és mi az idő, de a geometriai alap nélkül elemzők elvétik a mozgás és az idő folytonosságának mélystruktúráját.
Először is azért, mert nem tisztázzák a reprezentációt: azaz nem választják el a magyarázatot az ontológiai nézőponttól. Nem állít olyat Arisztotelész, hogy előbb létezik a
kiterjedés, azután keletkezik a mozgás, és végül keletkezik az idő.
A kiterjedés azért számít kiindulópontnak, mert a geometriai vonal reprezentálja a
mozgás útját, folyamatát és idejét. Ezért meghatározó a magyarázatban a pont és a vonal definíciója, mint geometriai arkhé. Ez az, ami nem keverhető össze azzal a metafizikai kijelentéssel, hogy a valóságban is sorrend állna fenn közöttük. A metafizikai problémája a mozgásnak és az időnek reprezentációt és a reprezentáció által magyarázatot
nyer a geometriai kiterjedés sajátosságaiból. Csakhogy a valóságban a mozgás és az idő
együtt léteznek: mivel a mozgás száma az idő. A vonal folytonos felosztása adja a mozgás és az idő folytonosságának magyarázatát: mindig kisebb részvonalakra osztható.
Így a folytonos nem tartalmaz a vonalakon kívül semmit, a pontok ugyanis nem különálló létezők, hanem a vonalak elvi határai, a felosztás jelzései.
Ennélfogva a Δ/10-14 az idő elemzését veszi célba, ez makrostrukturális szempontból
egy didaktikai, magyarázó sorrend lehetne inkább, hogy itt most a kiterjedés folytonosságából következik a mozgásé, és a mozgáséból az időé.
Másodszor azért nélkülözhetetlen a geometriai alapozása Arisztotelész metafizikájának, mert éppen azt tudja kimutatni a mozgás és az idő vonalszerűsége által, hogy ezek
egyszerre léteznek, és egyszerre, egymástól függően, egymáshoz viszonyítva folytonosak, nem csak külön-külön önmagukban. Azt hogy arányban állnak saját nemükön belül az egyes véges darabjaik, azt már az idő vizsgálata előtt kimondta Arisztotelész a
Δ/8, 216 a9-11-ben. Azt pedig, hogy egymással arányban állnak, azt a Δ/12-ben mondja
ki: ugyanis „mérik” egymást (220 b23-24 és 220 b28-29). Amik arányban állnak, azok
egyszerre léteznek, és kölcsönösen mérik egymást, mert mint ahogy az 1 aránylik a 2höz, úgy aránylik a 2 az 1-hez (vö.: Γ/3, 202 a19).
Ami a sorrendjüket illeti: a magyarázatban a kiterjedés analógiájára reprezentálja mind
a mozgásfolyamatot, mind az időt Arisztotelész. Igaz, hogy a kinetikus elemzés a haladó mozgás esetén a legnyilvánvalóbb, de számos példát sorol minőségi esetleg menynyiségi változásokra is. Tehát a kinematikai példákban nincs a Δ/11 magyarázati rendjére emlékeztető sorrend; amint a következő fejezetben látni fogjuk, a Z példái párhuzamosan vizsgálják a mozgás tényezőinek folytonos, egymással összemérhető felosztását. Ennek alapelvét a Z/4-ben találjuk: (235 a13-18) a mozgás tényezői egymás arányában, azaz egymással összemérhető módon oszthatók. Ezek: az idő, a mozgási folyamat
(κίνησις), a mozgatottság (τὸ κινεῖσϑαι), a mozgó dolog és az, amiben mozog.
Azzal zárhatjuk a metafizikai nézőpont vizsgálódását a kiterjedés, a mozgás és az idő
izomorfiájáról, hogy a kiterjedésnek, mint geometriai vonalnak, mindenképpen van
térbeli elrendezettsége, pontosan lineáris rendezése, amelyben a pontok által jelölt
helyzetek egy viszonyítási ponthoz képest lehetnek előbb vagy utóbb. Ezt a tulajdonságát használja fel a reprezentáció, amikor a pontok nem csak kiterjedésbeli helyzeteket jelölnek, hanem vagy a mozgás különféle állapotait, vagy az idő különféle pillanata-
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it. Azonban a mozgás iránya speciális a geometriai vonal adottságaihoz képest, a mozgás
irányát saját célra irányultsága adja. Lényegében ilyen a mozgás számaként meghatározott mozgási idő irányultsága is, hiszen ez alá van rendelve adott egyedi mozgásoknak.
Eltekintve ettől a hiányosságtól White nem-szuperveniens folytonosságról szóló tételei
megragadják az izomorfia lényegét. Coope változás-definíciójának következménye
felhívja a figyelmet a Z könyv speciális arányelméleti mozgás-magyarázatára, és Bowin
elgondolása miatt tisztázható, hogy a geometriai tér hogyan szolgál az „előbbi”, az
„utóbbi” és a „közbülső” lineáris rendezettségével reprezentálási lehetőségként a mozgás és az idő speciális, aszimmetrikus irányultsága számára.
Az maradt csak hátra, hogy a metafizikai és geometriai nézőpont együttműködését a Z
könyv kinematikájában részletesen áttekintsük.
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III. FEJEZET:
A Z KÖNYV ELEMZÉSE, ÉRVREKONSTRUKCIÓK
„[A geometria] vizsgálja némely dolgoknak a helyzeteit egymáshoz viszonyítva és amik ezekhez tartoznak, más dolgoknak meg az összemérhetőségét vagy összemérhetetlenségét, és ismét
másoknak az arányait...”
Arisztotelész: Metafizika K/3, 1061 a35-b2

I. A geometriai és metafizikai nézőpont együttműködése
A Z könyv kinematikai elmélete nem létezhetne a végtelen sajátos arisztotelészi elgondolása nélkül. A Z alapvetően a mozgás folyamatát elemzi, és ez a folyamat, mint tudjuk eleve tartalmazza a végtelent, mint tulajdonságot: a folytonosság (avagy folyamat)
végtelenül osztható. A mozgás mérhetőségét azonban egy másik folytonosság, az idő
biztosítja. Az idő a végtelen egy másik fajtáját is felveti Arisztotelész teóriájában: a valódi kezdet és vég nélkül történő öröklétet. A folytonosság kötődése a végtelenhez alapjaiban geometriai: a kiterjedés felosztásához és összetételéhez kapcsolódik. A metafizikai nézőpontban, a végtelen geometriai problémájának tisztázása után kerülhet sor a
mozgási folyamat és az idő végtelenségének tárgyalására.

1. A végtelen geometriai megközelítése: felosztás és hozzáadás
A mozgási folyamat, mivel „valahonnan tart valahová”, azaz két határozott végpont:
kezdet és cél között zajlik, így alapvetően az ún. „felosztás általi” (κατὰ διαίρεσιν: Γ/4,
204 a7) végtelenhez kötődik. A „felosztás általi” tulajdonképpen két fix, aktuális határpont közötti, tehát terjedelmére nézve véges szakasz felosztását jelenti. Így „befelé”
végtelen, két állandó határ között; végtelenszer osztható, végtelenül egyre kisebb részszakaszokra.
A mozgás/változás vizsgálata azonban hiányos lenne a végtelen másik értelme nélkül,
mivel tisztázni kell a kettő különbségét. Az ún. „hozzáadás általi” (κατὰ πρόσϑεσιν :
Γ/4, 204 a6-7) végtelen éppen ellentétes irányú, azaz „kifelé” végtelen. Így neki nincsenek állandó, fix, aktuálisan létező határpontjai, pontosabban a geometria nyelvén szólva, vagy az egyik vége ismeretlen, meghatározatlan – ez a félegyenes; vagy mindkettő
vége hiányzik – ez a tulajdonképpeni egyenes. Arisztotelész a Fizikában nem fogadja el
az érzékelhető testek aktuálisan végtelen kiterjedését, csak csökkenő arányú hozzáadásukat. Ennek megfelelően a geométer számára is elégségesnek látja csak a lehetőségét
a végtelen hozzáadásnak. 372
Ugyanakkor ez a leírás implicite tartalmazza a „lineáris” rendezettség követelményét,
mivel két darab, számban és definícióban is elkülönült „vége”, csak az egyenes vagy
ívelt szakasznak lehet; de az önmagába visszatérő körvonalnak értelemszerűen nem,
372
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mivel az ő „végei” eggyé válnak, egybenőnek. Továbbá nem elégséges csak a két végpont az egyenes és az ívelt szakasz megkülönböztetéséhez; erről ugyanis egy harmadik
pont helyzete döntő: a két végpont közti közbülsőé. Ha a közbülső pontból mindkét
vége látszik a szakasznak, akkor egyenes, ezt láthatjuk abban a definícióban, amit Platón Parmenidésze 373 tartalmaz. Az ívelt szakasz felismerése ennek ellenkezője; amikor
a végpontok nem látszanak a középpontból. Azonban van az ívelt szakasznak egy különleges esete, amikor a középpontból minden lehetséges irányban látszik egy, de csak
egy végpont; ez a ciklikus, önmagába visszatérő vonal, ami akkor számít szabályos
körnek, ha ezek a végpontok mind egyenlő távra vannak a középponttól. 374 A körvonal pedig azért különleges végtelen a két végpontú szakaszokhoz képest, mert az ő
esetén az egyik végpont, a középpont szigorúan egy, a másik végpont azonban elvileg
végtelen számú, magán a körvonalon. Ez az implicit geometriai definiálás adhat alapot
Arisztotelésznek a Θ könyvben a körmozgás különlegességéről érvelni: mivel a körvonal végpontjai a mozgás tekintetében csak potenciális létmódúak lehetnek, egyik sem
„valódi” vég. Ezért lesz izgalmas kérdés a lineáris vagy kétvégű rendezést összevetni
az egyvégű, ciklikus rendezéssel, mind a Z könyv végén, mind a hozzá
makrostrukturálisan erősen kötődő Θ könyvben.

2. A végtelen metafizikai megközelítése: a végtelen idejű mozgás
Arisztotelész mozgás-teóriája a végtelen geometriai felfogásán alapul. A természeti entitások körében úgy tűnik, a két határozott végpont közötti véges idejű, de a két végpont
között elvileg végtelenül osztható mozgások jellemzők. A Z/10-ben (241 b12) felmerülő
kérdés, hogy lehetséges-e végtelen mozgás, a Θ könyvben kerül majd részletezésre
(Θ/8, 261 b27). A megkülönböztetés geometriai alapú lesz: az egyenes vonalú mozgás
sosem lehet végtelen idejű, csak a körön zajló mozgás.

3. Az izomorfia: geometria és metafizika együttműködése
Az izomorfia kérdésében nyilvánvaló geometria és metafizika együttműködése, mivel
a geometriai kiterjedés az, amihez hasonló az idő és a mozgás folytonossága. Amint
láttuk, itt a sorrend okoz értelmezési zavart: mivel a Δ könyvben Arisztotelész kijelenti,
hogy a kiterjedést a mozgás követi, a mozgást pedig az idő (Δ/11, 219 a14-19; Δ/12, 220
b24-26). 375 Ez részben didaktikai magyarázó értelemben nyilvánvaló, mivel a Δ/10-14
célja az idő elemzése; részben meg azért, mert az időt tartja a mozgás számának, azaz a
mozgás egy tartozékának Arisztotelész (vö. a Δ/11 vizsgálódása).
Ugyanakkor a geometriai arányosság nézőpontjából mindez nem számít, mivel az arányított mennyiségek kölcsönösen függnek egymástól: és ezt már szintén a Δ könyvben
jelezte Arisztotelész, mondván, hogy az időt mérjük a mozgás által és fordítva (Δ/12,
220 b23-24), a kiterjedés is méri a mozgást, és fordítva (Δ/12, 220 b28-29).
A Z könyvben ezzel kapcsolatban a következő megfigyeléseket tehetjük. A Z/1-3 közötti részben először úgy tűnik, mintha az időre koncentrálna inkább Arisztotelész. A Z/1
231 a21-b18-ban megállapítja, hogy sem a vonal nem állhat össze pontokból, sem az
idő pillanatokból, azonban kihagyja a felsorolásból a mozgást, amely szintén nem állhat
373
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374
vö.: a kör definíciója Eukleidész: Elemek (I. 15. definíció).
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össze pillanatnyi mozzanatokból. Utána azonban a Z/1, 231 b18-Z/2, 233 b32 vizsgálódásában kimutatja a kiterjedés, az idő és a mozgás egymástól való függését. A Z/3-ban
megint az időre von le fontos következtetéseket: a pillanatban mint pont-jelenben se
mozogni, se nyugodni nem lehet, tehát a mozgás és a nyugvás a vonalszerű időközben
történik. Az izomorfia kimondásának kulcsjelentőségű szöveghelye végül a Z/4, 235
a13-37, ahol Arisztotelész megállapítja a mozgás minden tényezőjének kölcsönös arányíthatóságát: „szükségszerű, hogy ugyanaz legyen az osztása az időnek, a mozgásnak, a mozgatottságnak, a mozgó dolognak és annak, amiben a mozgás történik” (235 15-17). Majd a Z/48 kinematikai példáiban láthatjuk ennek az elvnek a gyakorlati megvalósulását.

II. A Z könyv makrostruktúrája, stílusa és érvelési sajátosságai
1. Tartalmi elemzés: szövegösszefüggések
/A/ Szövegösszefüggések az arányelmélet jelenlétéhez
A Z könyvet illetően eddig számos geometriai és metafizikai megfontolást néztünk
végig. Knorr internalista matematikatörténete szerint a Z érvelései nem tartalmaznak
jelentős geometriai érvelést, inkább fizikai jellegűek, mivel Arisztotelész a leginkább
mozgó dolgok sebességeit (gyorsabb és lassabb mozgást) hasonlít össze. Knorr tehát
egyáltalán nem tartja figyelemre méltónak a Z/1 matematikai mondandóját a pontok
érintkezéséről illetve a vonal összeállításáról, se nem veszi figyelembe, hogy a sebességek összevetése már eleve arányítást, arányelméleti alkalmazást követel. Vagy úgy
véli, hogy ezek a matematikai problémák valószínűleg Eudoxosz érdemei, és Arisztotelész legfeljebb csak felületesen használta fel őket. 376 A felületesség részét képezi az is,
hogy Arisztotelész, ha alkalmazott is egyszerű arányelméleti példákat, de nem mélyült
el például a korabeli matematika fő kérdésében, az összemérhetetlenek elméletében.
Waschkies kutatása viszont részletezi Arisztotelész teóriájának geometriai alapjait:
kimutatja a Fizika E/3 fogalmainak geometriai kapcsolatait, a felosztási és összeállítási
probléma közös filozófiai és matematikai eredetét, és Eudoxosz tevékenysége kapcsán
felállít egy hipotézist a Z/1 érvelésére nézve.
Kimutatja, hogy a Z/1 elején Arisztotelész felhasznál egy geometriai érvelést, amely az
általános arányelmélet megalkotójához, Eudoxoszhoz köthető. Az eredeti geometriai
érvelés a geometriai folytonosság két különböző meghatározását használja fel a geometriai vonal finomstruktúrájának elemzéséhez. Ez a két definíció, melyeket Waschkies K1
és K2 jelekkel rövidít, tehát kifejezetten a geometriai folytonosság meghatározásai, és
nincs okunk kételkedni abban, hogy ezzel Arisztotelész teljesen tisztában volt, amikor
az érvelést felhasználta. Eszerint (Kontinuum 2) K2 folytonos az, aminek egybefüggő
részei vannak, azaz a részei határai egyek; (Kontinuum 1) K1 folytonos az, ami mindig
további folytonosakra osztható.
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Tehát Arisztotelész úgy indítja a Z könyvet (231 a21- b18), hogy a két geometriai folytonosság-definíciót összeköti, mégpedig Eudoxosz érvelési sémájának alkalmazásával.
A Z/1 és „Az oszthatatlan vonalakról” című írás alapján Waschkies hipotetikusan viszszafejti az eudoxoszi érvelés rekonstrukcióját:
Bizonyítandó tétel: pontokból nem áll össze a vonal (összeállítás-probléma).
„Belső” tétel: pontot hozzátéve a vonalhoz, vagy elvéve a vonalból, nem változik annak mérete (felosztás-probléma).
Pótpremissza: ugyanis elvárjuk, hogy ha egy módon felosztunk valamit, akkor
ugyanazon a módon össze is adhatjuk.
„Belső” konklúzió: tehát a pontnak nincs nagysága (mérete, azaz dimenziója).
Konklúzió: tehát világos, hogy kiterjedés nélküli pontokból nem állhat össze a
kiterjedéssel bíró vonal. 377
Az érvelési séma beleillik az általános arányelmélet rendszerébe, sőt elengedhetetlen
feltétele annak: az ún. homogenitás-kritérium alátámasztásához szükséges. Ebből máris
nyilvánvaló, hogy Arisztotelész a Z könyvben tudatosan vezette be Eudoxosz legújabb
matematikai eredményét a saját mozgás-teóriájának kidolgozásába, és feltételezhető,
hogy a Z könyv egészében még megtalálható a nyoma ennek a geometriai szemléletnek. Waschkies ilyen irányban nem kutatott tovább. Azonban megjegyezte, hogy nem
jellemző mindenütt a δύναμις -elmélet jelenléte a Fizika szövegében.
Ezek után szerintem feltűnhet, hogy éppen a központi kinematikai vizsgálódás, a Z
könyv, valóban nem tartalmaz utalást erre a speciális arisztotelészi metafizikai megoldásra. Ellenben Waschkies alapján felvetődik, hogy az arányelméleti magyarázat elégséges módon támasztja benne alá Arisztotelész kinematikai mondanivalóját. Pontosabban, mint tudjuk ezt Arisztotelész még tovább fejlesztette, a Θ könyv teljes körű
δύναμις-elméleti mozgás-magyarázatába.
Az arányelmélet és a felosztás kapcsolatát már Platónnál meg lehet mutatni: a
Parmenidész című dialógus szövegében. Megtaláljuk nála az összemérhetőség fogalmát (140 c), és amire Waschkies nem figyel fel, az a folytonos felosztás elgondolása
során egy olyan szerkezet, amely talán egy eredeti matematikai felosztás megfogalmazása lehetett: (165 a8-b3) „a kezdet előtt is folyton feltűnne másik kezdet, és a vég után is
fennmaradna egy másik vég, a közepén meg mások, amik a középnél is inkább középsők, csak
kisebbek”. 378 Ez a megfogalmazás nem beszél lehetőségről, hanem egymás után felbukkanó részeket említ, éppúgy mint Arisztotelész a Fizika Γ/6 példáiban. Ott a nap és a
verseny olyan egészt példáz, amelynek mindig vannak újabb részei („mindig az egyik [rész]
után egy másikat vesz magához”, 206 a27-28: ἀεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο λαμβάνεσϑαι), azaz a
részei nem egyszerre vannak jelen, hanem folyton keletkeznek. A példák sorába illeszkedik Anaxagorász metafizikai modellje is a végtelen felosztásról („mindig van kisebb",
ἀλλ᾿ἔλλασσον ἀεὶ). 379
Ezt a megfogalmazást, mint már említettem, Waschkies alapján tovább lehet gondolni,
mint egy régi megfogalmazását a geometriai felosztásnak. 380 Mivel a geometriai vonalat is végtelenül meghosszabbíthatjuk újabb és újabb részszakaszok felvételével. Tehát
a geometriai folytonosság megfogalmazásában a matematikusok eredetileg nem kellett,
377
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hogy kihangsúlyozzák a lehetőség, mint olyan jelenlétét, de beleérthették. Ez az arányelméleti modell emlékeztet a Z/4-8 kinematikai példáira, melyekben arányosan osztható a kiterjedés, a mozgás és az idő; és nemcsak arányosan, hanem folytonosan is, ezért
nem lehet abszolút értelemben vett első szakasza a felosztásuknak: mert mindig van
újabb és újabb rész.
Az arányelmélet és a felosztás jelen van például a Metafizika Δ/11-ben is az „előbbi” és
„utóbbi” vizsgálatánál, bár Coope elemzéséből kimaradt ez a részlet. 381 Az 1018 b2529-ben beszél Arisztotelész dolgok arányos távolságáról, továbbá az 1019 a1-14-ben
arról, hogy a fél vonal az egészhez képest lehetőség szerint előbbi avagy korábbi, ahogy
minden rész az egészhez képest, de megvalósultság szerint az egész van előbb. Ez a magyarázat azért érdekes a Z elemzése szempontjából, mert itt láthatunk egy kapcsolatot
az egyszerű részekre osztás és a δύναμις-elmélet között.
Végül láthattuk, hogy a Z és a Θ könyvek közötti makrostrukturális kapcsolatot sok
elemző úgy értékeli, hogy a Z hiányosságait pótolta Arisztotelész a Θ/8 új, a δύναμιςelméletet is alkalmazó mozgás-magyarázatában. Ezzel kapcsolatban Coope tanulmányához fűztem hozzá azt a nézetem, hogy a Z könyv kielégítő kinematikai teória és
példatár, csak egy nehézkesebb, geometriai alapú, pontosabban arányelméleti modellt
alkalmaz. 382

/B/ A Z makrostruktúrája
A Z könyv makrostruktúrájában három nagyobb szakaszt különíthetünk el: a Z/1-3 alapvetően a geometriai pont analógiájára felfogott jelent (νῦν) vizsgálja a mozgás és az idő
szemszögéből. A Z/4-8 között arra a kérdésre kell válaszolnia Arisztotelész teóriájának,
hogy mit jelent a geometriai vonal avagy szakasz analógiájára felfogott időtartam folytonossága, azaz hogyan osztható fel az időtartam a természeti létezők mozgásával összefüggésben. Végül a Z/9-10, melyet a jelen dolgozatban nem fogok részletesen megvizsgálni, szembesíti Arisztotelész teóriáját mások elgondolásaival, és felveti a végtelen
idejű mozgás kérdését.

2. Formai elemzés: stílus és érvelés
/A/ A szakkifejezések használatának nehézségei
Arisztotelész stílusa számtalan értelmezési problémát okoz az interpretációban, mivel
a mi szempontunkból nem eléggé szabatos. Az elliptikus, erősen rövidített megfogalmazás mellett még ráadásul a legfőbb szakkifejezések használatában is ingadozásokat
mutat. Amikor egy szóval kétféle dolgot nevez meg, pontosabban ugyanazt a szót alkalmazza egy érvelésben két különböző definiálásnak megfelelően, akkor még akár
petitio principii típusú logikai hiba gyanújába is keveredhet az érvelése az elemzők
szemében.
A szakkifejezések használatában mutatkozó zavaró kettősséget fedezett fel például
Waschkies a Fizika E/3 elemzése során. 383 A közbülső (μεταξύ) definiálás akor (227 a7a10; és 226 b23-34) ugyanis a második változatba belekerült a „folytonosan (συνεχῶς)
változó” kifejezés, éppen emiatt véli úgy Waschkies, hogy itt nem egyszerűen térbeli
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nagyságról van szó, hanem időbeli folyamatról. Ugyanakkor ennek a szónak a megjelenése egyúttal gondatlanság is Arisztotelész részéről, mivel emlékeztet az E/3 egy másik jelentős fogalmára, a folytonosra (συνεχές). Azonban a folytonos (συνεχές) fogalmának definiálására még nem került sor a szövegben, és ráadásul a közbülső definícióját a későbbiekben Arisztotelész még fel fogja használni a folytonos meghatározásához. Így tehát kétszeresen is felvetődik valamiféle logikai hiba gyanúja a szövegben.
Waschkies is úgy véli, hogy itt Arisztotelészre jellemző fogalmazási, szóhasználati
gondatlanságot látunk, ami petitio principii típusú logikai hibát mutathat egy szigorú
bíráló számára. A helyzet olyan, mintha a definiendumot és definienst szabálytalanul
összekeverné. Azonban belátható, sőt szövegesen is levezethető, hogy ugyanazt a szót
két különböző jelentésében, azaz két különböző módon definiálhatóan alkalmazza,
ezért nem beszélhetünk logikai hibáról. Vagyis a folytonosan (συνεχῶς) eg yszerű
köznyelvi értelmében szerepel, míg a folytonos (συνεχές) a továbbiakban Arisztotelész saját speciális definíciójaként jön majd számításba.
Jómagam is találtam hasonló helyzetet egy korábbi írásomban a Z/3 elején, ahol szintén
petitio principii típusú logikai hibát szokás emlegetni Arisztotelész érvelésével kapcsolatban. Azonban levezettem, hogy a félreértés abból ered, hogy az érv során Arisztotelész nem a saját geometriai határ definíciójának megfelelően alkalmazza a „határ” fogalmát, hanem a köznyelvi jelentésében, tágabb értelemben. Így pedig nem a mester
esik logikai hibába, hanem éppen ő mutatja ki a közvélekedés (ἔνδοξον) logikai hibáját. 384
Zavart okoz továbbá az „előbbi” (πρότερον) és „utóbbi” (ὕστερον) kétféle jelentése is
a Δ/11, 219 a14-19 szöveghelyen, mivel éppen a kiterjedés, a mozgás és az idő levezetésének cirkularitása a tét. Ezeknek a szavaknak pedig a köznyelvi jelentése kettős:
hiszen a πρότερον fordítható térbeli előbbinek éppúgy, mint időbeli k orábbinak; a
ὕστερον pedig térbeli utóbbinak éppúgy, mint időbeli későbbinek. 385
Szintén nehéz kezelni az idő (χρόνος) szó kettősségét, amely jelentheti a végtelen, abszolút időt is, meg a véges, lezárt, szakasz jellegű időközt. Éppen itt a Z/6-ban bukkan
fel egy szöveghely, ahol Arisztotelész utal az egyes, konkrét mozgásidők és az abszolút
(egy és végtelen) idő, mint olyan, különbségére (236 b19-23: az „elsődleges” ideje a
mozgó dolognak, amely időtartam alatt mozog; azonban ez az individuális idő benne
van egy tágabb időszakban is). 386
Az időkifejezések közül azonban a νῦν ( most, jelen vagyis Arisztotelésznél pillanat
vagy időpont) okozza a nagyobb zavart, ahogy erről is már a bevezetésben írtam. Ennek kétértelműségéről Arisztotelész is beszámol, de valójában még egy szinten tovább
bonyolódik a helyzet, mivel az egyes előbbi és utóbbi pontok, viszonyítási, arányítási
pontok is, így lesz általuk számlálható az idő.
Továbbá a Z/4-8-ban látni fogjuk, hogy az „első, elsődleges” értelmű (πρῶτον ) három
különböző dolog elsőségét fogja kifejezni, időnként zavaróan tömör, elliptikus módon.
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/B/ Érvelési típusok
A Z/1-3 és 4-8 most következő részletes vizsgálatában alapvetően kétféle érvelési típust
lehet szinte első ránézésre elkülöníteni. „A” típusúnak fogom nevezni azokat az érveléseket, melyekben elsősorban logikai következtetést találunk, esetleg axiomatikus,
geometriai tételekre utaló eseteket (például: Z/1, 231 a21-b18); továbbá valamilyen definíciót pontosító, per definitionem típusú érveket (például: Z/5, 236 a7-15); és ebbe a
csoportba sorolható a Z/3, 233 b33-234 speciális érve is, melyben Arisztotelész szembesíti a közvélekedést (ἔνδοξον ) a teória tudományos alaptételével (ἀρχή ).
„B” típusú érvelésnek fogom nevezni a kinematikai, arányelméleti példákat felhozó
szemléletes érveket (Z/1, 231 b18- Z/2, 233 b32.); melyek érthető módon sűrűn előfordulnak itt a Fizika központi kinematikai teóriájának ismertetésénél.

III. A mikrostruktúra vizsgálata (Z/1-3 és 4-8)
1. A Z/1-3 szerkezetének rekonstrukciója:
/A/ röviden: téma a pont-jelen
Központi témája a pont-jelen (pillanat), végső konklúziójában, a Z/3 második felében
pedig három olyan kardinális tételt erősít meg, melyek a Z könyv további vizsgálódásának alapját képezik majd:
(1) a pont-jelen (pillanat) - csak egy oszthatatlan jelölés lévén - nem helye vagy ideje a
mozgásnak és a nyugvásnak,
(2) a mozgás (változás) és a nyugvás (változatlanság) egymás kizáró ellentétei, azaz vagy
az egyik áll fenn, vagy a másik,
(3) a mozgás és a nyugvást, mint folyamatot, csak a végtelenül osztható geometriai vonal (szakasz) jelölheti.
Kiinduló tétel: az oszthatatlan (vagyis a pont) nem tud folytonossá kötődni (vö. Z/1,
231 a24).
Pótpremissza: a mozgás (és kizáró ellentéte a nyugvás) folytonosság (vö. Z/1, 231 b15-20;
Z/3, 234 a32-33).
Záró tétel: tehát az oszthatatlanban nem lehet sem mozgás, sem nyugvás (vö. Z/3, 234
a33-34), csak az oszthatóban, vagyis az időszakaszban (vö. Z/3, 234 b8-9).

/B/ részletesen
Kiinduló tétel: Ami oszthatatlan, abból nem állhat össze folytonos.
(1) A kiinduló tétel levezetése 1. (Z/1, 231 a21-b18) „A” típusú érvelés:
Ugyanis a folytonos, rákövetkező és érintkező már megismert definícióiból következik,
hogy aminek nincs széle (vége, avagy határa), az nem tud folytonossá kapcsolódni
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semmivel. A pontnak per definitionem nincsenek részei, tehát nincsenek végei, melyek
eggyé válhatnának. Így pontokból sosem állhat össze vonal, sem jelen pillanatokból
időtartam (implicite: sem mozzanatokból mozgási folyamat).
(2) A kiinduló tétel levezetése 2. (Z/1, 231 b18- Z/2, 233 b32)
Átalakított tétel: Ami folytonos, az nem tartalmazhat oszthatatlan részeket.
„B” típusú érvelés és következményei.
Indirekt érvek sorozata: a kiterjedés, idő és a mozgás egyike sem állhat oszthatatlan
részekből (implicite: 1. mivel ezek per definitionem folytonosak, 2. és mivel egymással
összefüggésben, arányban állnak).
1. Ha a kiterjedés oszthatatlan részekből állna, akkor a mozgás is és az idő is, ám ez
lehetetlen.
Mélystrukturális összefüggése: ugyanis sem a vonal nem állhat össze pontokból, sem
az időszakasz időpontokból, sem a mozgásfolyamat mozgáspontokból, azaz mozzanatokból.
Interpretációs összefüggése: az oszthatatlan részekből álló vonal feltevésének metafizikai következménye a tér (és általa az idő és minden mozgási folyamat) atomos szerkezetének feltevése, vagyis egységnyi, fix méretű, atomnyi alkotórészek feltevése a kozmosz egészében.
1.1. A mozgás szükségszerűen folytonos (Z/1, 231 b20-232 a22).
(a) Ha nem lenne folytonos, akkor az arra a lehetetlenségre vezetne, hogy a mozgás
oszthatatlan, diszkrét egységei egyúttal a megérkezést is kellene, hogy tartalmazzák.
Ám akkor a dolog egyszerre lenne mozgásban a cél felé, és célba érkezett (Z/1, 231 b20232 a6). Ennek nyelvi kifejezése, amint White elemzésében már láttuk, „cselekvésesemény-állapot” igék imperfekt és perfekt alakjait állítja szembe egymással a folyamatban levés és a folyamat lezáródásának kifejezésére: „sétál, megy” (imperfekt) –
βαδίζει; aki „már sétált, ment” (perfekt) – βεβαδικός; „mozog” (imperfekt) - κινεῖται;
ami „már mozgott” (perfekt) – κεκινημένον (232 a5-6). A perfekt alakok a létrejött
tényleges eredményét, azaz a befejezettségét fejezik ki a mozgási folyamatnak: tehát az,
ami „már mozgott”, az most már aktuálisan nem mozog. 387
Következmények:
(b) Ugyanis, ha ezt megengednénk, akkor a mozgás folyamata pontszerű mozzanatokból állna, és a dolog voltaképpen mozgás nélkül kellene, hogy célba érjen, azaz nyugvással kellene, hogy mozogjon, ami lehetetlen (Z/1, 232 a6-17).
(c) Ám mivel a gyorsabban mozgó dolognak kevesebb időre van szüksége, így ha az idő
is oszthatatlan részekből állna, akkor nem lenne különbség a gyorsabb és a lassabb
mozgás között, ami ismét lehetetlen (Z/1, 232 a18-22).
1.2. Az idő is szükségszerűen folytonos (Z/2, 232 a23-233 a12).
„B” típusú érvek a folytonosságot két lépésben tárgyalják: (a) részekre osztható, (b)
bárhol, azaz folyton részekre osztható; ami azért indokolt, mivel (a) lépésben még
fennmaradhatna az az alternatíva, hogy bizonyos fix, egységnyi, tehát tovább már nem
osztható részekre lehet felosztani (atomos szerkezetű).
(a) (Z/2, 232 a23-b20)
Mivel a kiterjedés per definitionem folytonos, azaz végtelenül osztható, ezért az út, sebesség, idő összefüggése miatt az időnek is folytonosnak kell lennie. Egyrészt a gyor387
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sabban mozgó dolog egyenlő idő alatt nagyobb utat tesz meg a lassabbnál, másrészt
kevesebb idő alatt vagy ugyanakkorát, vagy több utat tesz meg. Ezért szükségszerű,
hogy az idő részekre osztható legyen.
(b) (Z/2, 232 b2-233 a12)
Mivel minden mozgás időben történik, és minden mozoghat gyorsabban vagy lassabban, így minden időben lehet gyorsabb vagy lassabb mozgás. Ezért szükségszerű, hogy
az idő bárhol felosztható legyen, azaz végtelenül osztható legyen. Így végül az idő és a
kiterjedés felosztása arányban áll (összemérhető).
Következmény: az idő és a kiterjedés arányossága (Z/2, 233 a13-b31).
Mivel szimultán, egymással arányban oszthatók, így lehetetlen, hogy ne azonos típusba (nembe) tartozzanak (homogenitás-kritérium): tehát ha az egyik „befelé” végtelen (azaz folytonosan felosztható), akkor a másik is, ha az egyik „kifelé” is végtelen (azaz nincsenek végső, aktuális határpontjai), akkor a másik is.
(a) „A” típusú érvelés: (Z/2, 233 a13-a31) hivatkozással a szokásos nézetekre, az arisztotelészi teória definícióira és Zénónra.
Szokásos nézet, hogy fele annyi idő alatt kisebb kiterjedésen halad át a dolog, tehát
arányban áll a mozgás ideje és kiterjedése. Szükségszerű, hogy a végtelenség tekintetében is arányíthatók legyenek: ha az egyik felosztás szerint végtelen, akkor a másik is,
ha az egyik hozzáadás szerint végtelen, akkor a másik is, ha pedig az egyik mindkét
módon végtelen, akkor a másik is.
Ezért hibázik Zénón, amikor azt állítja, hogy azért nem lehet áthaladni a végtelenen,
mert nem lehet végtelen sok részen áthaladni véges idő alatt. Valójában pedig mind az
idő, mind a kiterjedés folytonosak, azaz a felosztás értelmében végtelenek.
(b) „B” típusú érvelés (Z/2, 233 a31-b15):
A szélső határpontjaira nézve véges kiterjedés nem az idő abszolút végtelenjével áll
arányban, hanem egy szélső pontjaira nézve szintén lehatárolt időszakasszal, ti. az
adott út megtételéhez szükséges időtartammal. Ez akkor is igazolható, ha csak a kezdőpontját ismerjük az időszakasznak, mivel az arányelmélet szabályai szerint, ha a
részszakasz kisebb, mint az egész, akkor a részidő is kisebb, mint az egész.
(c) „B” típusú érvelés (Z/2, 233 b15-31):
Továbbá az is bizonyítható az arányelmélet segítségével, hogy bárhol feloszthatók
egymás arányában ezek a folytonosak. Mert összehasonlíthatjuk két olyan dolog mozgását, melyek egyenlő idő alatt különböző méretű kiterjedésen haladnak át, mivel az
egyik gyorsabb, mint a másik. Ilyenkor ugyanazt az időszakaszt kétféleképpen is fel
lehet osztani.
Konklúziója: tehát világos, hogy nincs olyan folytonos, amelynek ne volnának tovább
osztható részei, vagyis olyan, amely oszthatatlan részekből állna (Z/2, 233 b31-32).
(3) A tudományos tétel szembesítése a közfelfogással (Z/3, 233 b33-234 a24)
„A” típusú érvelés a közvélekedés kritikájának speciális funkciójával, arkhévizsgálat:
1. következmény: akkor szükségszerű, hogy a jelen a közfelfogással ellentétben ne időszak, hanem oszthatatlan időpont legyen; mivel csak úgy lehet folytonos az idő, hogyha a múlt és a jövő időszakokat a határpontként felfogott „teoretikus” jelen választja
szét és egyúttal köti össze egymással. 388
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(4) A záró tétel levezetése (Z/3, 234 a24-b9)
2. következmény: akkor szükségszerű, hogy a „teoretikus” jelen, azaz a pont-jelen (pillanat) mivel nem időtartam, nem történhet „benne” se mozgás, se nyugvás.
„B” típusú érvelés (234 a24-31)
Indirekt érv: ha lehetne mozogni a pont-jelenben, akkor lehetne benne lassabban és
gyorsabban mozogni; ami lehetetlen, mivel a lassabb és a gyorsabb mozgások nem különböztethetők meg egy részek nélküliben.
„A” típusú érvelés (234 a31-b7)
Per definitionem: a mozgás kizáró ellentéte a nyugvás; tehát ha mozogni nem lehet egy
pont-jelenben, akkor nyugodni sem.
Indirekt érv: ha lehetne a pont-jelenben mozogni, akkor nyugodni is lehetne benne, ez
azonban arra a lehetetlenségre vezetne, hogy a múlt és a jövő közös határpontján egyszerre mozogna is és nyugodna is a dolog.
3. következmény, átvezetés a Z/4-8 szakaszba: akkor tehát csak a vonalszerű (folytonos) időtartamban lehet mozogni vagy nyugodni (234 b8-9).

2. A Z/4-8 szerkezetének rekonstrukciója:
/A/ röviden: téma a szakasz-idő
Az előzőek következtében arra a kérdésre kell válaszolnia Arisztotelész teóriájának,
hogy mit jelent a szakasz-idő végtelensége. Hogyan osztható fel az időtartam a természeti létezők mozgásával összefüggésben?
A nyelvi kifejezés szempontjából érdekes, hogy ezekben a fejezetekben Arisztotelész
váltogatva beszél mozgásról (κίνησις) és változásról (μεταβολή).
Kiinduló tételek:
1. Szükségszerű, hogy a változás minden tényezője részekre osztható legyen (Z/4).
2. Szükségszerű, hogy a változás minden tényezője folytonosan osztható legyen: az 1.
πρῶτον, hogy mindig van egy első pont, amiben már megváltozott a dolog; és a 2.
πρῶτον, hogy s osincs viszont semmilyen változásban sem abszolút első osztópont és
részszakasz (Z/5).
Következmények:
1. Tehát maga a változás egésze egy folyamat (folytonosság), amely a geometriai szakasz és pont analógiájára végtelenül osztható: a 3. πρῶτον ez az első dleges idő (Z/6).
2. A változás folytonossága a „felosztás általi” végtelennek felel meg, eszerint állnak
arányban, azaz összemérhetők a változás tényezői, azonban a „hozzáadás általi” végtelennel nem lehetnek összemérhetők, mivel annak nincsenek valódi határpontjai, melyekhez képest fel lehetne osztani (Z/7).
3. A megállásnak és a nyugvásnak sincs első ideje, mivel ezek a mozgás-definíció hatáskörébe tartoznak (Z/8).

/B/ részletesen (Z/4-6)
Arisztotelész a Z/2-höz hasonlóan két lépésben készül érvelni az idő folytonosságáról:
az 1. lépésben a részekre osztás lehetősége a tét (Z/4), a 2. lépésben a folytonos (végtelen) osztás lehetősége (Z/5).
A következő fejezetek értelmezéséhez alapvető definíciókkal kezdődik majd a téma:
mivel minden változás valamiből valamibe történik, így szükségszerű, hogy különböz-

145

zön az az állapot (helyzet), amikor még nem változott, és amikor már megváltozott.
Arisztotelész elliptikus stílusa miatt azonban a probléma makrostrukturális összefüggései nélkül hamar belezavarodnánk a szöveg megértésébe. Ennek pontos interpretációjához ugyanis át kell látnunk az előző geometriai analógiájú kinematikai fejtegetés
eredményét (Z/1-3), mégpedig a későbbiekben (Θ könyv) kifejtett δύναμις-teória szellemében. A szakasz fix, aktuális végei a határpontjai, melyek elválasztják a többi entitástól az adott szakaszt. A pont nem bír kiterjedéssel, ezért nem valódi alkotórésze a
folytonosnak, nem is történhet benne mozgás/változás. A mozgás/változás folyamata a
folytonos szakaszon történik. A pontokban a dolog tehát se nem változik, se nem
nyugszik, hanem csak egyszerűen van, mégpedig valamilyen állapotban, helyzetben
van. Ha egy változási folyamatnak egy geometriai vonalat akarunk megfeleltetni, akkor
a vonal aktuális határpontjai egyúttal irányítottak is: a változás a kezdőpontból halad a
végpont felé. Az is világos, hogy mivel a változás a kezdőpont és a végpont között történik, ezért a változást ábrázoló szakasz potenciális közbülső pontjaiban a dolognak
megváltozott állapotában kell lennie. Tehát a szakasz kezdőpontjában még nem változhat, a végpontjában pedig már nem változhat. Így a kezdőpontban a változás előtti állapotban van a dolog, a végpontban pedig már megváltozott állapotban.
Először is felmerül számunkra az a probléma, hogy nem lehet ugyanúgy megváltozott
állapotban a változási folyamat közbülső pontjain, mint a végpontjában, hiszen ott már
célba ért, a közbülsőkön azonban még ténylegesen nem ért célba, hiszen nem ténylegesen állt meg, csak a beszéd kedvéért, gondolatban „állítjuk meg”. Mindezt csak a Θ/8ban fogja így tisztázni Arisztotelész a közbülső pontokon való elvi megállást potenciálisnak nevezve, és a végponton való tényleges megállást aktuálisnak; 389 ezért merül fel
számos interpretátornál az a kérdés, hogy hibázik-e Arisztotelész itt a Z könyvben. 390
Éppen ezt kell átlátnunk, hogy a Z könyvben mennyiben teszi ezeket elkülöníthetővé
az arányelméleti kifejtés a δύναμις-elmélet nélkül.
A következő fejezetek másik alapproblémája lesz az „elsőség” (πρῶτον) kérdése: azonban Arisztotelész szokásos elliptikus stílusában nem derül ki, hogy pontosan minek az
elsősége a kérdés, ezért erre nagyon oda kell figyelnünk a továbbiakban. Rögvest a
szöveg elején felbukkan az „első” (πρῶτον) kifejezés: mégpedig egy később fontossá
váló tételt mond ki Arisztotelész. Eszerint az első állapot, amibe a dolog változik, nem
lehet azonos egyik szélsővel sem (Z/4, 234 b17-19). Helyes értelmezésben, mint láttuk:
az az első pont, amiben a dolog már megváltozott állapotában van, nem azonos a változás
szakaszának sem a kezdőpontjával, sem a végpontjával; vagy másképpen nem azonos
a változás szakasza az előtte és az utána levő változatlanság történését ábrázoló szakaszokkal.
1. tétel: szükségszerű, hogy a változás minden tényezője részekre osztható legyen
(Z/4).
(1) Előkészítés, „A” típusú érvelés (Z/4, 234 b10-20):
Témabővítést fejez ki az egyértelműen tágabb értelemben változó, és nem csak mozgó
dolgot jelentő τὸ μεταβάλλον (b10). Per definitionem, ami változik, az valamiből valami389

vö.: Θ/8, 263 a11-től kezdődő magyarázat, ahol Arisztotelész hivatkozik arra, hogy most fogja részletesebben megoldani a végtelen felosztás problémáját, mint a korábbi vizsgálódásaiban.
390
vö.: White elemzése szerint felmerül, hogy a mozgás kinetikus részszakaszai is önálló mozgások (1167. o.), Coope pedig szintén felveti azt a problémát, hogy akkor végtelen számú befejeződött mozgásból áll
össze az egész mozgás (125. o.).
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be változik (ἔκ τινος εἴς τι, b11). Ezért lehetetlen, hogy a dolog a változási folyamat során
egészében a kiinduló állapotban vagy a létrejövő új állapotban legyen, és természetesen az is lehetetlen, hogy egyikben se legyen a kettő közül. Tehát a változás folyamatában levő dolog (arányosan) részben az egyik, részben a másik állapotban kell, hogy
legyen. Így világos, hogy a változás osztható.
Annak magyarázata, hogy miért váltakozik a szövegben a mozgás és a változás kifejezés
nem tűnik egyszerűnek. Wagner annyit jegyez meg erről, hogy a mozgás (κίνησις) szerinte a Z/2-3-ban leginkább helyváltoztatást akart jelenteni, a változás (μεταβολή) viszont biztos, hogy nem annyira tág értelmű, hogy a keletkezés és a pusztulás is beleférhetne, hiszen azok nem két ellentétes pont között zajlanak, azaz White kifejezésével
élve nem „kinetikusak”. Tehát a Z könyv tárgyalása nem mehet túl a helyváltoztatás és
a minőségi és mennyiségi változások tárgyán. 391
(2) Részletezés: arányelmélet 1., az egész a részei összege, „B” típusú érvelés (Z/4, 234
b21-235 a13).
Ebben az érvben a téma ismét leszűkül a mozgásra (κίνησις, b21). A mozgás szükségszerűen két tekintetben is felosztható: (a) a mozgó dolog részei szerint, és (b) a mozgás ideje
szerint.
(a) (Z/4, 234 b21-235 a10) a mozgó dolog részei szerinti felosztás úgy jön létre, hogy a
dolog részei részmozgásokkal mozognak, mivel a dolog egésze mozog az egész mozgással, ezért az egész mozgás a részmozgások összegével lesz egyenlő, ahogy a dolog egésze is egyenlő a részei összegével. Itt mélystrukturális háttérként a geometriai arányelméletet találjuk: az egész a részei összege.
(b) (Z/4, 234 a10-13) az idő szerinti felosztást pedig már láttuk: részidőben részmozgás
történik, mégpedig arányosan.
(3) Részletezés: „B” típusú érvelés (Z/4, 235 a13-37), arányelmélet 2., ha egy osztható,
akkor mind ugyanúgy osztható (Z/4, 235 a36-37) (homogenitás-kritérium).
(a) (Z/4, 235 a13-18) Tétel: A mozgás tényezői egymás arányában, azaz egymással öszszemérhető módon oszthatók. Ezek: az idő, a mozgási folyamat (κίνησις), a mozgatottság
(τὸ κινεῖσϑαι), a mozgó dolog és az, amiben mozog. Valójában eddig mindig három tényező összefüggéséről volt szó: a kiterjedés (út), az idő és a mozgás kapcsolatáról. Nekem úgy tűnik, hogy a két új tényező amiatt került elő, hogy itt most Arisztotelész empirikusan tekinti a mozgási/változási folyamatot, azaz a valósan tapasztalható természeti
létezőkből indul ki. Így kerül szóba a mozgó dolog felosztása, mely a valóságban mindig háromdimenziós test; és így kerül szóba ennek a testnek a konkrét mozgatottsága,
vagy más fordításban mozgásban léte.
Ezt a sejtésemet igazolják a következő érvek, melyekben a mozgási folyamat (κίνησις)
arányát vizsgálja a mester az idővel, a mozgó test mozgatottságával és a mozgás útjával.
Ugyanakkor megjegyzi Arisztotelész, hogy van kivétel ez alól a tétel alól: ugyanis az,
amiben mozogni/változni lehet, az nem egyformán osztható. A kiterjedésben való változás megfelel a tételnek, de a minőségben való változás (235 a 17-18: κίνησις!) nem. Mivel a minőség nem osztható önmaga alapján (καϑ᾽αὑτό), csak járulékosan (κατὰ
συμβεβηκός) (235 a17-18).
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(b) (Z/4, 235 a18-24) Az egész mozgás egy részét, az egész időnél kevesebb részidőben
teszi meg a test.
(c) (Z/4, 235 a25-34) Ugyanígy, ha kevesebb a mozgás, arányosan kevesebb a test mozgatottsága. Már vizsgáltuk a test felosztásának összefüggését a mozgással (visszautalás a
2/a-ra).
(d) (Z/4, 235 a34-35) Ugyanezt az arányosságot már a kiterjedés esetén is vizsgáltuk
(visszautalás a Z/2-re). Egyúttal újra megjelenik az általánosabb értelemben változást
jelentő μεταβολή (a35).
Konklúzió (Z/4, 235 a35-37): igaz tehát, hogy van, ami csak járulékosan; de végül is
valamiképpen minden változás minden tényezője egymással arányban osztható részekre, ugyanis ha egy osztható, akkor mind osztható.
Konklúzió átvezetése a Z/5-be (Z/4, 235 a37-235 b5): eddig tehát bebizonyítottuk, hogy
minden változás szükségszerűen és tényezőit tekintve arányosan részekre osztható.
Most az következik, hogy a végtelen oszthatóságot igazoljuk.
2. tétel: szükségszerű, hogy a változás minden tényezője folytonosan osztható legyen
(Z/5).
Látni fogjuk majd, hogy Arisztotelész nem közvetlenül ezt a tételt fogja levezetni a
következőkben, hanem a tétel átfogalmazását: ami végtelenül osztható (azaz folytonos), annak sosincs olyan első pontja, ahol először van megváltozott állapotban a
dolog. A konklúzió megfogalmazása ugyanis erről fog szólni: sem a változó dologban,
sem a változás idejében nincs első (πρῶτον, 236 a35-36).
Említtetem már, hogy itt Arisztotelész elliptikus stílusa okozhat értelmezési zavarokat.
Az arisztotelészi kinematikai teória egészének ismeretében lehet csak világos, hogy
miről van szó. A folytonosság, mint végtelen oszthatóság együtt jár azzal, hogy nincsenek állandó, fix, egységnyi alkotórészei semminek, ami folytonos (azaz nem lehet atomos szerkezete). Ezzel szemben bárhol újra és újra tovább lehet osztani. Ezért nincs
abszolút értelemben vett első részszakasza, és értelemszerűen utolsó részszakasza sem
semmilyen folytonos szakasznak. Relatíve persze ki lehet jelölni ilyen részeket, azonban bárki, bármikor máshol is kijelölhetné őket. Ugyanígy nem lehet egy szakaszon
abszolút értelemben vett első osztópontot bejelölni, sem utolsó osztópontot, mivel a
folytonosság lényege éppen az, hogy két osztópont között bármikor kijelölhető további
osztópont.
Azonban ha úgy fogalmazzuk a problémát, hogy mikor van először megváltozott állapotban a test, akkor van válasz: természetesen a változást ábrázoló szakasz végpontjában. Arisztotelész nem fejti ki a kezdőpont hasonló funkcióját: a változást ábrázoló szakasz kezdőpontja (első határa) ugyanis nem a változás állapotát jelöli, hanem még a
változatlanságét, tehát a kezdőpontban van utoljára meg nem változott állapotban a test.
A változás időbeli, azaz a geometria nyelvén szólva vektor jellegű irányultsága miatt
mondhatja azt, hogy soha nincs első részszakasza, sem első pontja a változásnak, de
mindig van első pontja, állapota az eredményének, a megváltozottságnak.
Most találhatunk rá arra a válaszra, hogy a potenciális-aktuális fogalompár, azaz a
δύναμις-elmélet nélkül hogyan fejezhető ki a közbülső osztópontok és az aktuális végpontok különbsége. „A nincs első megváltozott állapot a folyamaton belül” nem lehet
más, mint a potenciális közbülső pont körülírása.
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AB szakasz = a folyamat
a test megállás nélkül változik

A kezdőpontban:

a változatlanság állapotának végén van; aktuális
változatlanság

B végpontban:

a változás állapotának
végén van; aktuális
megváltozottság

bármely Γ közbülső pontban:
köztes megváltozott állapotban van;
potenciális megváltozottság

A vektor jellegű irányítottság miatt tehát könnyen belátható, hogy mindig a végeredmény, a befejezettség tudható pontosan; azt tudhatjuk, hogy melyik pont jelöli a változatlanság szakaszának a végét, és azt, hogy melyik pont jelöli a változás szakaszának a
végét, de nem jelölhetjük ki a változás folyamatának abszolút első pontját. Ez a tétel
pedig tökéletes összhangban van az arisztotelészi mozgás-teória tételével: a mozgás
mindig célra irányul, és valami befejezettséget (megvalósulást) hoz létre.
Továbbá Arisztotelész fizikai folytonosság-teóriájának meghatározó tétele, hogy a
pontban nem „történik” semmi, csak „van” valamilyen állapot, helyzet. Tehát a pont
nem „dinamikust” fejez ki, csak „statikust”.
Ezért van az, hogy a mozgó testet képzeletben, gondolatban megállíthatom az útja felén,
negyedén stb. részén, és beszélhetek róla, vizsgálgathatom, miközben valójában tovább
mozog a test.
Tehát a 2. tétel: szükségszerű, hogy a változás minden tényezője folytonosan osztható
legyen (Z/5).
A tétel átfogalmazása: ami végtelenül osztható (azaz folytonos), annak sosincs olyan
első pontja, ahol először van megváltozott állapotban a dolog.
1. probléma: a változás vége az 1. πρῶτον (Z/5, 235 b6-236 a6)
1.1. „A” típusú érvelés (Z/5, 235 b6-30):
Szükségszerű, hogy már amikor először (πρῶτον) megtörtént a változás
(μεταβέβληκεν), akkor már a megváltozott állapotban (μεταβέβληκεν) legyen a dolog.
Az érvelés világosan összetartozik az előző fejezettel, hiszen a kezdetén megjelenik
ugyanaz a fordulat: mivel a változás valamiből valamibe történik.
Példával való érvelés: a problémát megvilágítja egy példája, mégpedig az ellentmondóba
való változás. Mivel a nemlétezőből létezőbe való változáskor a dolog vagy létezik, vagy
nem; de a változás végén, tehát abban a pontban, amikor először van megváltozott állapotában, akkor már teljesen léteznie kell.
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Továbbá az is világos, hogy a dolog eltérő állapotai nem folyhatnak egybe: más volt a
változás előtt, és más lett a változás után, a változás maga pedig folytonosan történik,
amikor történik; de az lehetetlen, hogy a dolog egyszerre legyen változóban is, és megváltozott állapotban is (visszavezetés a Z/1, 231 b20-232 a6 érvére).
Tehát Arisztotelész amellett érvel, hogy a változás vége már más állapotot jelöl, ott a
dolog már nem változik, hanem már megváltozott.
1.2. „B” típusú érvelés (Z/5, 235 b30-236 a6):
Szükségszerű, hogy a változás vége, ahol először (πρῶτον, b30) megtörtént, vagyis
amiben, mint elsőben (ἐν ᾧ πρώτῳ, b31) lett megváltozott állapotban a dolog, oszthatatlan, azaz egy darab pont legyen.
Indirekt érv: ha az első ilyen állapota a dolognak osztható lenne, azaz szakasz, akkor
neki magának is lenne vége, tehát mégsem érhetne a változás véget a szakasz egészében.
A megoldás mögött az a mélystrukturális tétel van, hogy a geometriai szakasz a folytonosság, a folyamat megfelelője, a vég, a határ pedig a geometriai pont megfelelője;
továbbá, hogy az a határ, ami valóságosan elvágja a dolgot a többi létezőtől, az mindig
egy aktuális határpont, és sosem egy potenciális létmódú közbülső pont.
2. probléma: a változás eleje a 2. πρῶτον ( Z/5, 236 a7-36)
Szükségszerű, hogy sem a változó dolognak, sem a változás idejének nem lehet első
része (pontosabban: első szakasza, illetve az első szakaszt leválasztó első osztópontja).
2.1. A változás idejéről (Z/5, 236 a7-36):
(1. a) „A” típusú definiálás (236 a7-15): mert szét kell választani az első (πρῶτον) két
különböző értelmét.
(α) Amikor először lett teljes a változás, ezt már az előbb tisztáztuk. A változás vége úgy
van jelen, mint a változás végpontja.
(β) Amikor elkezdődött a változás. Erről azonban be lehet bizonyítani, hogy nem létezik
olyan értelemben, mint a változás vége, mivel nincs olyan idő, melyben ténylegesen
először változik a dolog.
(1. b) „B” típusú érvelés (236 a15-27): Ismételt érvelés az idő oszthatatlanságáról: az
időnek végtelen sok felosztása van, ezért nem lehet benne olyan részidő, ahol először
van változóban a dolog.
2.2. A változó dologról (236 a27-35):
„B” típusú érvelés: Ugyanis a dolog kiterjedésnek sem lehet olyan része, mely elsőként
lesz változóban; mivel a kiterjedés is folyton tovább felezhető, így minden elsőnek vélt
részszakasza is tovább osztható.
Konklúzió (236 a35-36): tehát világossá vált, hogy sem a dolognak, sem a változás
idejének nem lehet elkülöníteni az egyetlen „első” részét.
Összefoglalás (Z/5, 236 b1-b18):
1. Kiegészítés (236 b1-8): azonban nem minden tényezője ilyen a változásnak, mivel a
minőség megváltozása csak járulékos módon történhet. Járulékos módon (κατὰ
συμβεβηκός) minden tényező végtelenül osztható (mint a dolognak a változása), de
önmaga alapján (καϑ᾽αὑτό) a minőség nem osztható.
2. Konklúzió (236 b8-18): Tehát beláttuk, hogy azokban, amik végtelenül oszthatók
(azaz folytonosak) nem adható meg az abszolút értelemben vett első rész, mivel a fel-

150

osztás végtelen lehetőség, ezért sosem fejeződhet be. Ilyen minden kiterjedés, idő és
folyamat, a minőség megváltozása kivételével, amely nem önmaga alapján
(καϑ᾽αὑτό) osztható végtelenül, csak járulékosan (κατὰ συμβεβηκός).
Tehát általánosságban kijelenthető, hogy a változás minden tényezője végtelenül
osztható (folytonos).
3. probléma: maga a változási folyamat, a 3. πρῶτον (Z/6).
E szövegrész megértésének mélystrukturális alapja ismét a geometriai szakasz és pont
analógiája a kinematikában. Arisztotelész elliptikus stílusa szokás szerint zavarokat
okozhat, nem mondja ki ugyanis, hogy amikor magát a változási folyamatot vizsgáljuk,
akkor el kell tekintenünk a változást ábrázoló szakasz tulajdonképpeni határaitól, vagyis kezdő pontjától és végpontjától. Mivel már rögzítettük, hogy a határon nem történhet változás, illetve a határpontokon még vagy már nincs megváltozott állapotban a
dolog.
Tehát innentől csak a két fix, aktuális határpont közötti tulajdonképpeni szakaszt fogjuk vizsgálni, amelynek végtelen oszthatósága (azaz folytonossága) következtében elvileg végtelen számú potenciális létmódú közbülső osztópontja lehet. Ezen közbülső
osztópontok pedig értelemszerűen (per definitionem) szintén végtelen számú potenciális létmódú részszakaszra osztják fel a teljes változási szakaszunkat.
A modern logika megfontolásai szerint persze nem helyes úgy fogalmaznunk, hogy
minden közbülső osztópontról, vagy minden részszakaszról tegyünk állítást; mivel ez
a kvantifikáció együtt jár a befejezettség fogalmával. Világos azonban, hogy ilyenkor az
összes potenciálisról azért lehet beszélni, mert ennek megvan a konkrét, alkalmi jellege.
Az épp most ilyen módon felosztott szakasz esetén nem merítjük ki az összes lehetőséget, ezért nem sértjük a felosztás befejezetlenségének tételét.
Arisztotelész így kijelentheti, hogy minden (aktuálisan éppen létező), vagy pontosabban bármely (potenciálisan akármikor létező) közbülső osztópont előtt lennie kell egy
(pontosabban végtelen számú) olyan korábbi közbülső osztópontnak, amelyben szintén megváltozott állapotban volt a dolog.
Továbbá ez nyilván azzal jár együtt, hogy akkor minden (aktuálisan éppen létező),
vagy pontosabban bármely (potenciálisan akármikor létező) osztópont által elhatárolt
részszakaszra vagy részidőre is igaz, hogy lennie kell előtte egy (pontosabban végtelen
számú) olyan korábbi részszakasznak illetve részidőnek, amelyben szintén változási
folyamat történt. Ez pedig nem más, mint a változási folyamat folytonosságának részletes magyarázata.
A Z/6 értelmezése azonban, mint már láthattuk, komoly gondokat okozhat éppen
azért, mert Arisztotelész itt nem alkalmazza a δύναμις -teória szakkifejezéseit, csak
arányelméleti alapon magyaráz. Ez a bonyodalmakat okoz a közbülső osztópontok
tekintetében, úgy érthető, mintha beteljesült mozgásokról beszélne a mester, és azt
akarná állítani, hogy minden egyes ilyen osztóponton teljesen aktuális megváltozott
állapotban van a dolog. Ezt az interpretációs zavart Coope nyomán már korábban
megválaszoltam: éppen az arányelmélet garantálja, hogy a részszakaszok végpontjain
nem lehet „teljesen” aktuálisan megváltozott állapotban a dolog, csak megfelelő arányú
részben. 392 A zavart egyébként Arisztotelész szóhasználata okozza, mivel olyan perfekt igealakokat alkalmaz a megváltozott állapot megnevezésekor (μεταβεβληκός: Z/6,
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237 a11, a 16-7, 18-9; μεταβεβληκέναι: 237 a13, a15, a17), melyek egyébként például a
Metafizika Θ/6-ban vagy itt a Z/1-ben 393 is aktuálisan megvalósult, lezárult folyamatról
beszélnek. Azt hogy ez itt csak részleges lezáródás és nem teljes, azt nekünk kell beleérteni, Arisztotelész nem hangsúlyozza ki másképpen csak az oszthatóságra és a részegész viszonyra való utalásokkal.
1. tétel, (definíció): A változás folyamatának teljes időszaka az elsődleges (πρῶτον)
idő (Z/6, 236 b19-32)
1.1. „A” típusú definiálás (Z/6, 236 b19-23): a Z/4-8 immár 3. alkalmazása az „elsőségre”,
a 3. πρῶτον a változás egésze.
Meg kell ugyanis különböztetni a változás történésének idejét, amelyben mint elsődlegesben (ἐν πρώτῳ, b20) zajlik a változás, attól a tágabb értelemben vett időtől, ami nyilván a kozmosz idejének folytonosságában ezen kívül folyik. Ezt a külső időt, amiben
benne van a változás folyamata más alapján álló (καϑ᾽ἓτερον, b21) időnek nevezi Aris ztotelész. Korábban láttunk már ilyen megkülönböztetést a helyre nézve is. Továbbá
ezáltal a megkülönböztetés által létrejön egy általánosabb logikai felosztás is: önmaga
alapján (καϑ᾽αὑτό) és más alapján vagy járulékosan (κατὰ συμβεβηκός) álló idő k ülönbsége.
1.2. „B” típusú érvelés (Z/6, 236 b23-32): Ezen a szöveghelyen Arisztotelész kimondja a
technikai szakkifejezést is az előző szövegrészről: miszerint már az előző meghatározásból (ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ, b23 -24), avagy definiálásból is világos, hogy mi ez az elsődleges idő.
Azonban ad hozzá egy kinematikai típusú érvelést is, indirekt irányút. Ha nem a teljes
mozgás ideje lenne az elsődleges mozgásidő, akkor arra a lehetetlenségre jutnánk, hogy a
dolog a mozgásidőn kívül is mozogna, vagy a mozgásidőben nem mozogna.
2. tétel: Szükségszerű, hogy (1) ami a szakasz-jelenben változik, az már egy korábbi
pontban megváltozott állapotban volt, (2) illetve ami egy pont-jelenben megváltozott
állapotban volt, az már az előző szakasz-időben változott (Z/6, 236 b32-237 b3).
2.1. Ami mozog, az előbb már mozgott állapotban volt (Z/6, 236 b32-237 a17).
(1. a) „B” típusú érvelés (236 b32-237 a11): ha nem így lenne, akkor például egy a mozgó
testtel azonos sebességű, és vele egyszerre induló másik testről nem jelenthetnénk ki,
hogy a fele idő alatt a táv felére ért el. Mivel az idő, a kiterjedés és a mozgás folytonossága miatt bárhol is vágjuk el ezeket a szakaszokat (képzeletben), a vágással mindig
egy részszakaszt jelölünk ki.
(1. b) „A” típusú érvelés (237 a11-17): a folytonos változás éppen azt jelenti, hogy a szakaszon változik, a pontokban pedig megváltozott (μεταβεβληκός) állapot ban van a dolog, és mivel a folytonosság végtelen oszthatóság, így az adott változás szakaszán végtelen sok megváltozott állapotot jelző pont van.
2.2. Ami megváltozott (μεταβεβληκός) állapotban van, az nyilván előbb változott
(μεταβεβληκέναι) (Z/6, 237 a17-b3).
„A” típusú érvelés (237 a17-237 b3): Ugyanis lehetetlen, hogy a kezdőpont és a végpont közötti szakaszon, amiből és ami felé változik a dolog, ne változzon. A kiterjedés
esetén még világosabb, hogy nem lehet egyetlen szakasza sem oszthatatlan, tehát nem
fordulhat elő, hogy egy osztópont ne egy előző részszakaszt határoljon el. Ez még az
393
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ellentmondóba való változásra is igaz, hogy bár a változási szakasz nem köti össze folytonossá a két ellentmondó állapotot, ám maga a változás szakasza, mégis folytonos.
Konklúzió: (Z/6, 237 b3-22) Tehát beláttuk, hogy a változás folyamatában részszakaszok és osztópontok váltakoznak: a szakaszokon történik a változás, a pontokon pedig megváltozott állapotban van a dolog. Ennek oka, hogy egy rész nélküli (vagyis az
oszthatatlan pont) sosem alkothat folytonost egy másik rész nélkülivel, csak részszakaszok kötődnek össze részszakaszokkal (azaz folyton tovább oszthatókkal); következménye pedig, hogy sosincs abszolút első része semmilyen változásnak.
Kiegészítés: ez még az ellentmondóba történő változások esetén is így van (keletkezéskor és pusztuláskor).
4. probléma: a hozzáadás általi (azaz ismeretlen végű) végtelennel nem áll arányban semmi
olyan, ami csak a felosztás által végtelen (azaz két fix, aktuális határpont között folytonos) (Z/7).
Arisztotelész szokásához híven nem fogalmaz ilyen precízen, de csak ezt értheti a következő érvelésen. Ha nem így értelmezzük Arisztotelész érvelését a véges-végtelen
összemérhetetlenségéről, illetve nem arányos voltáról, akkor teljesen anakronisztikusan azt kérnénk számon tőle, hogy miért nem lépett túl a saját korán, és miért nem fedezte fel a matematika aktuális végtelenjét.
A Z/7 érveiben a véges-végtelen inhomogenitás részletes kifejtését kapjuk, amely egy
egyszerű és „szép” variálás után tulajdonképpen azt ismétli meg, amit már a Z/2-ben is
hallottunk: a változás tényezői közül, ha az egyik végtelen, akkor szükségszerűen a
másik is. Az érvek a véges-végtelen viszonyt mind az egész-rész arányítás eseteként
fogják fel, és ilyen példákat sorolnak, többségükben „B” típusú érvelésként.
1. tétel: véges mozgást nem lehet végtelen ideig végezni (Z/7, 237 b23-26).
1. (a) 1. „A” típusú érvelés (237 b23-b34): először is tisztázza a mester, hogy a végtelen
idő ebben az érvelésben nem állhat össze ugyanazon mozgásrészek (ciklikus) ismétlődéséből. Majd az arányelméletre hivatkozik: a kiragadott részeknek az egész mindig
(maradéktalanul) a többszöröse, és a kinematika már megállapított törvényszerűsége
szerint az útrészek arányban kell, hogy álljanak az időrészekkel. Így világos, hogy véges és végtelen nem állhatnak arányban egymással.
1. (a) 2. „B” típusú érvelés (237 b34-238 a19): ha a sebesség nem egyenletes, akkor sem
lehetséges összemérni a véges utat végtelen idővel. Mivel a rész mindig kisebb az
egésznél, a részek összege pedig mindig egyenlő az egésszel, így szükségszerű, hogy
az egész mozgás egy részét mindig arányosan kisebb részidő alatt lehet megtenni.
A tételek variálása:
1. (a) Véges mozgást nem lehet végtelen ideig végezni: sem egyenletes, sem egyenetlen
sebességgel mozgó dolog esetén. (b) Sem végtelen mozgást nem lehet véges időben végezni sem egyenletes, sem egyenetlen sebességgel mozgó dolog esetén.
2. (a) Ugyanígy véges kiterjedésű dolog nem tehet meg véges időben végtelen távot. (b)
Sem végtelen kiterjedésű dolog véges időben véges távot. (c) De végtelen kiterjedésű
dolog sem tehet meg végtelen távot véges időben, stb.
Konklúzió: tehát bizonyos, hogy véges időben sehogy sem lehet végtelen mozgást tenni.
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UTÓSZÓ
Dolgozatom a folytonosság mélystruktúrájának feltárását célozta Arisztotelész Fizikájában. Egy olyan interpretációs kísérlettel próbálkoztam ennek során, mely igyekszik
egyrészt holisztikusan, azaz egészében tekinteni Arisztotelész természetfilozófiai teóriáját, és nem puszta, ellentmondásokkal terhelt részletek áradatának.
Másrészt mivel a folytonosság nem egyszerűen metafizikai fogalom, hanem összefüggéseit tekintve geometriai eredetű, ennélfogva az első fejezetben alaposan elmélyültem
az ógörög matematikai paradigma és a filozófia számos közös problémájában, a felosztás, az érintkezés vagy éppen a végtelen kérdésében. Úgy vélem, meggyőzően levezettem, hogy Arisztotelész, még ha nem is volt tulajdonképpeni matematikus, ám filozófusként teljes figyelmet tulajdonított saját kora legfontosabb matematikai fejleménye,
az általános arányelmélet iránt. Matematikatörténeti vizsgálatok szerint ezen ismereteit
jelentős részben a knidoszi Eudoxosznak köszönhette.
A folytonosság geometriai nézőpontjának alapos átvizsgálása után tehát világossá vált,
hogy nélkülözhetetlen a korabeli geometriával való kapcsolat feltárása ahhoz, hogy jól
megérthessük Arisztotelész Fizikabeli érvelését. Azonban a Fizika tárgya természetesen nem matematikai, hanem metafizikai. Ezért mit sem ér önmagában a geometriai
folytonosság ismerete, át kell látnunk az egész ógörög filozófiatörténeti előzményeit is
a végtelen létezésének és a tér felosztási problémáinak.
A folytonosság metafizikai nézőpontja mindenekelőtt a mozgásról és az időről való
beszámoló. A mozgás és az idő azonban Arisztotelész szerint izomorfiát mutat a geometriai kiterjedéssel, ezért a metafizikai nézőpont sosem tekinthet el a folytonosság
geometriai alapjától.
Végeredményben úgy vélem, átláthatóbb és kezelhetőbb lett a Z könyv kinematikai
alaptanítása (Z/1-8), ahogy igyekeztem a geometriai és a metafizikai nézőpontot
együttműködésükben alkalmazni Arisztotelész érvelésének interpretálására. Végül
fény derült rá, hogy a Z könyvben egy nehézkesebb arányelméleti mozgásmagyarázatot találunk, melyet aztán Arisztotelész továbbfejlesztett a Θ könyv
δύναμις-elméleti magyarázatába.
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FÜGGELÉK

A PONT JELENTÉSÁRNYALATAI ARISZTOTELÉSZ FIZIKÁJÁBAN
- A στιγμή „σημεῖον”-JELLEGE A FIZIKA Θ/8-ban

Az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának követelményei szerint megírt dolgozatom, 2008.

* eredetileg megjelent: ELTE BTK HÖK honlapján, 2008.;
jelenleg elérhető: [http://filoszofi.hu/index/pont.pdf] 2013.
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Egy kis statisztika
Miért szükségszerű, ha szükségszerű egyáltalán, hogy Arisztotelész a Fizika Θ/8-ban a
pont szokásos στιγμή -vel való megnevezését megváltoztassa az általánosabb „jel” értelmű σημεῖον -ra?
Arisztotelész a geometriai pont megnevezésére leggyakrabban a στιγμή -t használja, pl.
a Kategóriák (6. fej. 5 a1-2), amikor megállapítja, hogy a vonal folytonos: „a vonal folytonos, mivel a pont, ahol a részei összeérnek, közös határnak tartható.” 1 A στιγμή jelentéskörét
tekintve rokonságban áll a „szúrás, szúrt seb, megjelölés, tetoválás, folt, pont, pötty,
parányi, ismertetőjel, stigma” szavakkal. A σημεῖον erősebben kötődik a jelzés jele ntésköréhez: a „jel, jelvény, ismertetőjel, határjel (mérföldkő), előjel, jelzés, megjelöl, észrevesz, megjegyez” szavakkal áll rokonságban. Így a στιγμή alapvetően pontot j elent, a
σημεῖον viszont egy nem kimondottan matematikai szövegben gyakrabban j elent jelet,
jelölést.
Statisztikailag a Metafizika, a Fizika és A keletkezésről és a pusztulásról című írásaiban egyértelműen gyakoribb a στιγμή használata. A στιγμή alakjainak előfordulása a Metafizikában: 48 db, a Fizikában: 39 db, A keletkezésről és pusztulásról esetén 19 db. A σημεῖον

alakjainak előfordulása a Metafizikában 13 db, a Fizikában 23 db, A keletkezésről és a pusztulásról esetén 7 db. 2 Különösen figyelemreméltó azonban a Fizika Θ könyvének a
helyzete, ahol az arány egyszer csak átfordul a σημεῖον javára, mégp edig egyértelműen a „pontnak” megfelelő jelentéstartalommal: a Θ/8-ban (261 b27-265 a12) ugyanis
egyáltalán nem jelenik meg a στιγμή szó.
Márpedig valami ésszerű magyarázatot illene adnunk arról, hogy Arisztotelész itt miért változtatja meg a szóhasználatát.
Árulkodó kettősök
A legegyszerűbb, amikor maga a mester árulja el a szóhasználat eltérését. Szerencsénkre legalább két helyen, geometriai témájú szövegrészekben, szorosan egymás közelében használja „pont” értelemben ezt a két szóalakot.
A Metafizika B könyvében, a 998 b34-a6 közti szakaszban mindkét szó feltűnik, mégpedig úgy, hogy Ferge Gábor magyar fordítása nem is különbözteti meg őket. 3 Először is
egy szorosan geometriai témában, ahol Prótagorász kritikáját idézi a geométerekről a
στιγμή szót alkalmazza: „az érintő sem egy ponton (κατὰ στιγμὴν ) érinti a kört” (998 a23). Néhány sorral lejjebb, lényegében a következő gondolatsorban viszont a σημεῖον
bukkan fel: „az égen levő mozgások és csigavonalak sem olyanok, mint azok a meghatározások,
amelyeket az asztronómia állapít meg, és a pontoknak (τὰ σημεῖα ) sincs olyan természetük,
mint a csillagoknak” (998 a4-6). Világos, hogy Arisztotelész szóhasználatát a második
esetben az indokolja, hogy a „pontot” az asztronómia az égitestek jelölésére használja.
A két kifejezést A keletkezésről és pusztulásról írt művében egy mondaton belül, abszolút
szinonimaként is alkalmazza: „olyan jelzés (σημεῖον ), illetve olyan pont (στιγμή) azonban
egyáltalán nem létezik, amely egy másik jelzéssel, illetve egy másik ponttal folytonosságot alkot”

1

Arisztotelész: Kategóriák 6. fejezet TLG 2001c (5a1-2)
Az adatok a TLG (Thesaurus Linguae Graecae) keresőprogramjával kerültek megállapításra: TLG
2001a, d, f alapján.
3
Aristotelés 1992.
2

ii

(317 a11-12). 4 Ebben a szövegrészben (316 a14-317 a12) Arisztotelész témája a testek
teljes feloszthatósága illetve felosztottsága. Lényegében váltakozva használja a két főnevet, de feltehetően itt sem indok nélkül. Megfigyelhetjük ugyanis, hogy a στιγμή
akkor bukkan fel, amikor a felosztás eredményeként a testek által tartalmazott „pontokról” beszél (316 a26-27, 316 a29-30, 316 b4,b6 stb.); vagy amikor a Fizikában is alkalmazott geometriai érvet említi, miszerint „pont a ponttal” nem érintkezhet, nem alkothat folytonost (317 a2-3, 317 a15). A σημεῖον kifejezetten abban a szókapcsolatban
bukkan fel, amikor a „jelzés” mentés való felosztásról beszél (316 b12, b20, b25, b31).
Végül az idézett zárómondatban Arisztotelész kibővíti a geometriai érv megfogalmazását a στιγμή mellé oda állítva a σημεῖον -t is, egyértelművé téve a két főnév felcserélhetőségét a „pont” általános értelmében. Érdekes ugyanakkor, hogy a magyar fordító szükségét érezte a mutató névmással helyettesített főnév „osztópontként” való, erősen interpretáló fordításának is (316 b13-14: ταῦτα).
Végeredményben megállapíthatjuk, hogy amikor Arisztotelész a σημεῖον-t használja,
akkor a „pont” egyszerű, általános geometriai jellegéhez valami funkcionális többletet
tesz hozzá; ami kiemeli a „jel, jelölés” (égitestek jelölése, a felosztás helyének jelölése)
értelmet.
A pont egyéb kifejezési formái
Mielőtt hozzálátnánk levonni a tanulságot a Fizika Θ/8-ra nézve, ehhez a szöveghelyhez még aprólékosabb vizsgálat alá kell vetnünk Arisztotelész sűrűn felbukkanó rövidítéseit és elliptikus kifejezéseit is. Ezek után pontosíthatjuk a korábbi statisztikát.
A Fizika összességében Arisztotelész mozgáselmélete avagy kinematikája. A mozgás
vizsgálata során szükséges bevezetnie bizonyos jeleket, hiszen a mozgás elemzése itt
segédábrák nélkül, csak szövegesen zajlik: tehát meg kell neveznie az egyes konkrét
példákban a mozgó test útvonalának és a mozgás idejének ábrájához használt jelöléseket. Arisztotelész nyilván a geométerek szokásai szerint az ábécé betűit alkalmazza,
természetesen a kor szintjén csak nagy betűket, és pedig a semleges nemű τὸ névelővel: pl. τὸ Α, τὸ Β, τὸ Γ – „az A, a B, a C” értelemben.
A betűkkel való jelölés technikája szépen megmutatkozik pl. a 263 b15-ben. Észrevehetjük, hogy a betűk mindig a jelölés sorrendjét követik, és nem a hely vagy az idő rendjét:
az АГВ esetén első jel az „A” mint kezdőpont, második a „B” mint végpont, és harmadik a „Г” mint közbülső pont.
Az is világos, hogy egy példán belül azonos betűk jelölhetnek különféle, de összetartozó dolgokat; pl. ha „A” a jele a mozgó testnek, akkor „A” lehet a jele a mozgás kezdőpontjának, és a mozgás időszaka is „A” jellel kezdődhetne, mint a Θ/8 második példájában, ahol „A”test mozog (262 a27,29) „ABГ időszakban” (262 a31) „A” ponttól (262
b7).
A jelölés technikai kifejezései pl. az ἐϕ᾿ ᾧ АГВ ( 263 b15), ἐϕ᾿ ᾧ Δ ( 263 b16), és az ἐϕ᾿
οὗ τὸ Г ( 263 b20-21). Ezek a szerkezetek rövidített változatai a Ross által elemzett „ἡ τὸ
А = ἡ (στιγμή) ἐϕ᾿ ᾗ κεῖται τὸ А”, azaz „a pont, amin az A betű található” típusú szerkezetnek. 5 Ebben a szövegrészben nemcsak pontra vonatkoznak, hanem a b15-ben az
4
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időszakaszra (ὁ χρόνος) , amit АГВ-vel jelölünk; a b16-ban a dologra (τὸ πρᾶγμα) , amit
Δ-vel jelölünk, és végül a b20-21-ben az időpontra, vagyis a pillanatra (τὸ νῦν) , amit Гvel jelölünk.
Megfigyelhetjük már a fejezet első tizenegy sorában is ezt a speciális jelenséget, hogy
Arisztotelész szabadon álló névelőket alkalmaz, a hozzájuk tartozó főnév nyilvánvaló
elhagyásával, amikor gyakran ismételt, megszokott dologról ír. A „mozgás” (ἡ
κίνησις) főnevet egyszerűen a névelője (ἡ) helyettesíti az említett sorokban legalább
nyolcszor: például „a körben mozgás” (ἡ κύκλῳ; 261 b2), vagy „a felfelé mozgás” (ἡ
ἄνω; 261 b34) esetén. Ugyanezt a módszert követi, amikor más gyakori főnevet kell
megnevezni: így a nőnemű névelő (ἡ) szabadon állva helyettesítheti a „vonal” vagy
„szakasz” (ἡ γραμμή; 262 b10), és a „kezdet” (ἡ ἀρχή ; 264 b27) főneveket is. Sőt a szöveg értelme megköveteli, hogy két további helyen az ἡ nem akármi helyett áll, hanem
egyenesen a στιγμή helyett; vagyis a Θ/8 szövegében mégiscsak jelen van a στιγμή is!
Ezt láthatjuk a 262 b23 és 29 rövidítéseiben: ἡ τὸ Η, azaz „a H pont”, vagy „a H-val
jelölt pont”. Így értelmezi a szöveghelyeket Ross fordítása is, pontosabban az ő magyarázata szerint a „H pont” itt a szöveg értelme alapján a „H mozgó testet” szimbolizálja,
ahogy a Metafizika említett helyén az asztronómia pontjai az égitesteket. 6
Arányaiban tehát a Fizika Θ/8-ban a σημεῖον használ ata kerül előtérbe, még ha kétszer
a στιγμή-re utaló névelő is szerepel a szövegben (σημεῖον 13 db, στιγμή bú jtatva 2
db). Ezen kivételek legfeljebb megerősítik az észrevételünket arról, hogy Arisztotelész
számára valamiért indokolt kihangsúlyozni a „pont” jelölés funkcióját.
Ugyanakkor érdemes megvizsgálnunk a σημεῖον használatát is. Egyrészt nem mi nden
szituációban kell „pontot” jelentenie: a legelső előfordulása biztos, hogy nem „pont”
értelemben bukkan fel, hanem a szokásos „annak a jele pedig, hogy” fordulatban találjuk
(262 a6; σημεῖον δ᾽ ὅτι). Azonban joggal feltételezhetjük, hogy a fejezet „pontot” jelölő
betűjelei jórészt a σημεῖον kifejezés t fedezik, csak Arisztotelész érthető módon elhagyja a főnév folytonos ismételgetését. Ha ez így van, akkor még jelentősebb a σημεῖον
jelenléte a fejezetben a στιγμή-vel szemben.
A betűjelek persze nemcsak „pontokat” jelölnek, hanem a kinematikai vizsgálódás jellegének megfelelően a „mozgó testet”, vagy akár az eltelt „időszakaszt” is jelöli velük
Arisztotelész. Jó néhány szöveghelyen világosan kimondja a betűk által jelölt dolog
típusát. A Θ/8-ban kétszer nevezi meg az „időszakaszt” ilyen módon: a 263 b16-ban „az
A időszakban” fehérről ír (ἐν μὲν τῷ Α χρόνῳ); a 264 a5-ben pedig „az egész A időszakaszban” létrejövőben levőről (ἐν τῷ Α ὅλῳ χρόνῳ). Hasonlóképpen nevezi meg a
„mozgó testet” háromszor: „A-val jelölt mozgó dolog” (ϕερόμενον τὸ Α) a 262 a27, a32
és 262 b5 szöveghelyeken.
Ugyanígy háromszor explicite megjelenik a σημεῖον betűkkel való jelölése is. A 262
a29-ben „a B pontnál” (κατὰ τὸ Β σημεῖον ); 262 b7-ben „az A ponttól” (ἀπὸ μὲν τοῦ Α
σημείου); a 262 b11-12-ben „a B pontban” (ἐπὶ τῷ Β σημείῳ).
Azt feltételezhetjük, hogy Arisztotelész itt minden „pontot” jelölés funkciójával együtt
ért, de a helyzet még ennél is bonyolultabb. Ugyanis a Fizika Θ/8 éppen arról szól, hogy
mi mindent jelölhet a „pont” a kinematikai vizsgálódás során.
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A pont funkcionális jelentésárnyalatai
/α/ Arisztotelész megállapítja a 262 a20-ban, hogy valójában három dolog van jelen a
mozgást ábrázoló vonalon: a „kezdet”, a „közép” és a „vég”. A „kezdet, eredet, ok” (ἡ
ἀρχή) jelentésű főnév itt nyilvánvalóan a „pont” funkcionálisan „kezdőpont” értelmét
nevezi meg. A „közép, közbenső” (τὸ μέσον) jelentésű főnév a „közbülső pont” értelemnek felelhet meg. A „vég, szél, határ, befejezés” (ἡ τελευτή) jelentésű főnév pedig a
„végpont” értelemnek felel meg, mint a mozgás befejezését jelző pont.
Tisztán látszik, hogy Arisztotelész ezekkel a fogalmakkal, mint a „pont” továbbfinomított funkcionális jelentésárnyalataival, bevezeti a kinematikába a vektoriális szemléletet. Bár az ókorban nem nevezték meg a vektort, de világosan arról beszél, hogy a
mozgást ábrázoló szakasznak iránya van. A mozgás irányított szakaszokon való lefolyását már a fejezet elején megkülönböztette: (261 b34-36) /1/ felfelé vagy lefelé, /2/ előre felé vagy hátra felé, /3/ jobbra vagy balra. Elviekben idetartozik, mintegy negyedik
típusként a körmozgás is (ἡ κύκλῳ; 261 b2). Ennek az a különlegessége, hogy mivel
nincs állandó, fix kezdő és végpontja magán a körvonalon, így nem a körvonal alapján
határozzuk meg az irányát. Éppen ezért fogja Arisztotelész a körmozgást a végtelen,
vagyis az egy, folytonos mozgás példájának tartani. Ez a Fizika Θ/8 fő témája: igazolni,
hogy a körmozgással szemben semmiféle véges szakaszon történő mozgás sem lehet
egy és folytonos.
/β/ Másodszor funkcionálisan megkülönbözteti, pontosabban egy fogalom alá vonja
össze a kezdő- és végpontot. A „csúcs, magaslat, legszélső pont” értelmű τὸ ἄκρον
(262 b23) jelentése itt pl. „csúcspont” lehetne. A „csúcspont” esetén nem számít, hogy
„kezdő- vagy végpont”; mivel az egyenes vagy köríves véges szakaszon való odavissza mozgás „végpontjai” „kezdőpontok” is egyúttal. Ám Arisztotelész elmélete
szempontjából azért is érdemesek az egy kategóriába sorolásra, mert lényegük eltér a
„közbülső pontok” lényegétől. Épp ezen alapul a Θ/8 vezérgondolata: míg a „csúcspontok” a véges szakaszokon történő mozgások esetén mindig aktuális létezők, addig
a „közbülső pontok” csak potenciálisak (vö. 262 a22-24).
/γ/ A harmadik funkció elkülöníti a mozgás helyének, az útvonalnak az ábrázolásától
az idő ábrázolását; ezért időszakaszról és időpontról is kell beszélni. Az időszakasz,
magyarán az időtartam, ami voltaképpen vonallal ábrázolható, egyszerűen χρόνος,
azaz „idő” görögül. Az időpont, vagyis a pillanat, melynek mint a nem köznapi értelemben vett „jelennek” központi szerepe van a Fizika kinematikai elméletében, a görög
neve νῦν, azaz „most”.
Mire eljutunk a Fizika szövegében a Θ/8-hoz, addigra már számos eszmefuttatást olvashattunk a kinematikában alkalmazott νῦν, azaz időpont pontszerűségének, vagyis
geometriai jellegének mibenlétéről. A kétféle „jelen” (νῦν) kü lönbségét a Δ/13-ban definiálta (222 a10-20): az elsődleges értelemben vett νῦν, a pillanat (vagy időpont),
amely mint közös határa az előtte és utána álló szakasznak, felosztja az időt múltra és
jövőre; a másodlagos értelemben vett νῦν (222 a20-24) az elsődleges közelében levő
időtartam, vagyis időszakasz.
A Z/3-ban (233 b33-234 a24) pedig levezette, hogy miért szükségszerű, hogy az elsődleges értelemben vett νῦν oszthatatlan „pontként” legyen jelen a folytonos időben.
Ezért nem kell csodálkoznunk azon, hogy itt a Θ/8-ban Arisztotelész alternatív módon
is megnevezi az időpontot. Először is a 262 b2-ben levonja azt a következtetést, hogy az
A test nem lehet jelen is a B pontban, meg távol is tőle egyszerre, csak két különböző
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pontján az időszakasznak (ἐν ἄλλῳ… καὶ ἄλλῳ σημείῳ χρόνου). Ross 7 fordítása egyszerűen „időpontot” mond erre a szöveghelyre, Apostle 8 pedig a σημεῖον angol ford ítására a „cut” (vágás, metszés, metszet) főnevet javasolja. Szerinte ugyanis alapjelentései a „pont, jel és a metszés” lehetnek; és a Θ/8 tartalmához igazodva a „metszés” fordítást javasolja, merthogy ez fejezi ki leginkább az egydimenziós vonal potenciális felosztását egy pont által.
A másik alternatíva, amely szintén árulkodik Arisztotelész részéről a „pont” és az
„időpont” sajátos definiálásáról, a 262 b20-21-ben bukkan fel. A szituáció ugyanaz,
nem lehetséges egyszerre jelen is lenni, és távol is lenni, mert ezek nem időszakaszban
vannak, hanem „időpontban”, vagyis „az időszakasz metszetében” (ἐν τομῇ χρόνου).
Ezt a szöveghelyet Ross 9 is „metszetnek” fordítja, Apostle 10 pedig a τομή fordítására a
„division” angol főnevet javasolja, amely végül is rokon a „metszet, metszés, felosztás,
szétválasztás” értelmével. A magyar fordító, Bognár László ezúttal ismét egy összetett
főnevet alkot: „metszéspontról” ír. 11
Mindezekből sejthető, hogy a νῦν alkalmazásának tulajdonképpeni jelentősége itt cs úcsosodik ki a Θ/8-ban; amikor majd világossá válik, hogy a potenciális lét inkább kötődik az időponthoz, az aktuális lét pedig inkább az időtartamhoz, mivel a „vonal” elsődlegesebb létező, mint a „pont”, a pont léte tőle függ, így hozzá képest másodlagos.
De ez már a „pont” speciális Fizikabeli problémáinak végső elemzéséhez kötődik.
Konklúzió - a σημεῖον kulcsszerepe a szövegben
Azt a feltételezést, hogy a Θ/8-ban a σημεῖον kulcsszereplő, természetesen magára
Arisztotelészre lehet alapozni, ugyanis az összes olyan mondatban, ahol a „pontról”
kell komoly érvet, megállapítást vagy definíciót tennie, ebben a fejezetben kizárólag a
σημεῖον kif ejezést használja.
A „pont” σημεῖον-jellege leginkább a „jelölés, jelzés” potenciális voltával határozható
meg. Arisztotelész ezt kimondja rögvest az első olyan szöveghelyén a Θ/8-nak, ahol a
σημεῖον „pont” értelemben szerepel. A 262 a22-24 szerint a szakasz „csúcspontjai”
között bármelyik σημεῖον lehetőség szerint létezik, és nem ténylegesség szerint. Mivel
a ténylegesség szerint létező σημεῖον ténylegesen feloszt, azaz a mozgás esetén ténylegesen megállítja a mozgó testet, vagy helyesebben interpretálva a ténylegesen létező
„osztópont” a mozgás végét, vagy egy új mozgás kezdetét jelzi.
I. Érzékelhetünk némi zavart a fogalmakban, hiszen teljesen világos, hogy /1/ minden
„pont” jelöl valamit a kinematikában, /2/ minden „pont” egyébként is potenciális létező, mint geometriai entitás. A Θ/8 szerint azonban /3/ a „pontok” a kinematikai vizsgálódásban jelölhetik a mozgás kezdetét vagy végét, melyek aktuális (beteljesült) létállapotban vannak; és jelölhetik a mozgás folyamatát, vagy folyását, amely még nem teljesült be, csak beteljesülőben van.
/α/ Hogy mit is jelöl a „pont” a kinematikában, ez hirtelen nem is olyan egyszerű kérdés. Először is szimbolizálja a „mozgó testet”, ahogy a csillagászok is „ponttal” jelölik
az égitesteket. Ez a mai kinematikában is így van: ahol ún. „tömegpontok” mozgását
7
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vizsgálják; olyan testekét, melyek mérete elhanyagolható az általuk megtett úthoz képest. Arisztotelész sem valóságos testek mozgásával kísérletezik, hiába írja azt a Θ/8
elején (262 a12-19), hogy az „érzékelés” alapján igazolható, hogy a szakasz végén viszszafordulónak meg kell állnia, mielőtt továbbhaladna, ezért nem lehet folytonosan mozogni a véges szakaszon. Egyáltalán nem arról van szó, hogy valóságos, megtapasztalt
mozgáseseteket tár elénk; hanem csak arról van szó, hogy a létező legegyszerűbb, és
egyúttal legelvontabb módon a mozgó test útvonalát és mozgásának idejét ábrázoló
geometriai vonalak és pontok „érzékelését” fogja elénk tárni, vagyis egy szigorúan
geometriai érvet vezet be ilyen módon a Θ/8 első felébe.
Másodszor pedig nem szabad félreértenünk a „pontok” jelölő szerepét: itt egy statikus
fogalomkészlet alkalmazását látjuk a mozgás dinamikájára. A „pontban” tartózkodó
test egyszerűen a „ponttal” analóg elsődleges helyen van. Ott van ugyan, de magában
a „pont” nem árulhatja el, hogy mozog vagy áll a test. A „pontban” ugyanis nem lehet
mozogni, sem a mozgással ellentétes dolgot művelni, vagyis nyugodni. Ezt a problémát az időponttal kapcsolatban a Z/3-ban fejtette ki Arisztotelész (234 a24-b9). A mozgás ugyanis a valahonnan valahová való eljutás megvalósulása, egy „ponton belül”
pedig nem lehet eljutni sehová, hiszen a „pont” per definitionem oszthatatlan. A nyugalom pedig a mozgás hiánya, és ahol nem lehet mozogni, ott a hiányát sem lehetséges
megtenni. Így a „pontok” a mozgás útvonalának vagy idejének diszkrét egységei, melyek segítségével tetszőlegesen feloszthatjuk az utat és az időt kisebb szakaszokra. Tehát beszélhetünk arról, hogy a mozgó test keresztülhalad A, B „ponton”, azaz egy
adott pillanatban a tér A-val, vagy B-vel jelölt helyén tartózkodott; vagy arról, hogy A
„időpontban” még nyugalmi állapotban volt, B „időpontban” pedig már mozgó állapotban. Ám a Fizika sokszor hangoztatott fő geometriai érve szerint nem „pontokból”
áll össze a folytonos vonal, hanem az általuk felosztott kisebb szakaszokból.
/β/ A geometriai entitások potenciális voltáról a Metafizika különféle helyein értekezik
Arisztotelész: pl. kijelenti, hogy a „vonal” és a „pont” (στιγμή) nem önálló létezők,
hanem más létezők metszetei és osztásai (1060 b12-19). Ezen belül a „pont” még elvontabb, mint a „vonal”, hiszen még kiterjedéssel sem bír.
Ilyen értelemben az összes „pont” a kinematikai vizsgálódásban potenciális létező. A
στιγμή potencialitásától azonban különbözni látszik a σημεῖον -é. A στιγμή
potencialitásán a saját létének minőségét érthetjük, a σημεῖον potencialitásán azo nban az általa jelölt dolog aktuális vagy potenciális létét.
/γ/ Arisztotelész mint láttuk így különíti el a Θ/8-ban a „csúcspontokat” és a „közbülső
pontokat” (262 a22-24): a „csúcspontokban” a test aktuálisan megállt vagy újraindul; a
„közbülső pontok”, melyek képzeletben kisebb szakaszokra osztják a mozgást, vagy az
idejét, azonban nem jelölhetnek aktuális véget vagy kezdetet, csak potenciálist. Ezeken
a tetszőlegesen kijelölt helyeken ténylegesen keresztülhalad a test, bár éppen meg is
állhatna és újra is indulhatna. A „közbülső” σημεῖον így potenciális „kezdőpont és
végpont”, mégpedig egyszerre mindkettő. Ahogy Arisztotelész fogalmaz (262 a21)
szám szerint egy (egy darab σημεῖον ), de meghatározás szerint kettő (kettő darab
σημεῖον): potenciális „végpontja” a képzeletbeli első szakasznak, és potenciális „kezdőpontja” a képzeletbeli másodiknak.
II. A σημεῖον jelölő funkciójának kettősségén alapul a Θ/8 bizonyítása a körmozgás
folytonos voltáról, szemben a szakaszon végzett mozgás megszakított voltával. A bizonyítást kétféleképpen hajtja végre, ahogy azt a 262 a18-19-ben jelzi: „érzékelés szerint” és „megfontolás szerint”. Valójában a 262 a19-264 a6 közti részben az általa szigo-
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rú alapelvekként elfogadott geometriai fogalmak segítségével, vagyis geometriai módon érvel; a 264 a7-től pedig logikai érvvel is alátámasztja mindezt. A logikai érvelés
roppant egyszerűen az ellentmondás kizárásán alapul: azért logikus, hogy meg kell
állnia a szakaszon mozgó testnek mielőtt megfordul, mert a „fordulópontban” nem
végezhet két ellentétes mozgást egyszerre, hanem a „fordulópontban” előbb nyugodnia kell az ellentétes (irányú) nyugvással (264 a28-a33).
A geometriai érv sokkal bonyolultabb. Azt látjuk, hogy a szakaszon való oda-vissza
mozgás folytonos volta ellen kell érvelnie. Ezért nem elégséges csak egy „kezdőpontról” (ἀρχή), egy „végpontról” (τελευτή) és akárhány potenciális „közbülsőről”
(μέσον) beszélnie; hanem be kell vezetnie a „közbülső fordulópontot”, ahol irányt vált
a test. Így kétféle „közbülső” σημεῖον áll előttünk: az a fajta, amelyik a szakasz „csúcspontjai” között bárhol kijelölhető – már bebizonyosodott, hogy csak potenciális választó pont; másképpen közös határa az előbbinek és az utóbbinak. A potenciális μέσον
szám szerint egy, definíció szerint kettő. Valójában egy darab σημεῖον, mert ezen adott
egységnyi helyén az útvonalnak mindig csak egy hozzátartozó időpontban tartózkodik
a test. Röviden a potenciális μέσον egy térpont hozz árendelése egy időponthoz.
Mindenki komoly hibába esik Arisztotelész kritikája szerint, aki egy ilyen „pontot”
aktuálisan kettőnek vesz, mert ezzel új funkciót ad neki: megállítja vele a test mozgását. Ez alapvetően az eleai Zénón mozgás-apóriáinak kritikája a Fizikában.
Az a kérdés tehát, hogy a szakasz végén megforduló mozgásnak meg kell-e állni, vagyis számíthatna-e a „végpont” potenciális μέσον-nak, vagy sem. A „végpont” ebben
az esetben jogosan értelmeződik át „közbülső” σημεῖον -ná, hiszen valamiképpen folytatódik a mozgás; de vajon megszakítással folytatódik, vagy anélkül? Arisztotelész
válasza a korabeli geometria felfogása alapján a megszakítás kell hogy legyen.
A válasz alapja, amit már eddig is láthattunk: egy „pont” csak egy dolgot jelölhet; sosincs két valami egy elsődleges helyen vagy időben. Ez lényegében nagyon hasonló a
logikai érvhez. Mivel a „közbülsővé” alakult „végpont” aktuális végpont és egyúttal
aktuális kezdőpont is a mozgás szempontjából, ezért ezt nem jelölheti egy időpont,
mivel egy helyén a térnek két dolog történik. Következőleg az egyik időpontban megáll a test, a másik időpontban pedig elindul az ellenkező irányba. Csakhogy a geometria alapelvei szerint két „pont” sosem érintkezhet, mindig van köztük „szakasz”. Ezért
kell a testnek nemcsak megállni, de egy adott akármilyen kicsi időszakaszban nyugalomban is lenni, mielőtt visszafelé elindulna. Így minden „fordulópont”, avagy csúcspont mint „közbülső” σημεῖον, aktuális „közbülső” lesz, amely egy térponthoz nem
egy időpontot rendel, hanem kettőt, és a köztük levő időtartamot. Ennek levezetését
látjuk különböző variációkban a Θ/8 példáiban.
Végeredményben tehát Arisztotelész kinematikai modellje a Θ/8-ban addig finomítja a
„pont” funkcionális jelentéseit, amíg eljut a „potenciális közbülső” és az „aktuális közbülső” megkülönböztetéséhez; és ezeket használja fel a folytonos mozgás igazolására.
A szakaszon való oda-vissza mozgás sosem lesz folytonos, mivel a „fordulópontok”
mindig „aktuális közbülsők”; a körmozgás azonban lehet folytonos, mivel kizárólag
„potenciális közbülsők” jelölhetők ki rajt („Minden egyes pontja tudniillik ugyanúgy
kezdet is, közép is, vég is…”, Θ/9, 265 a33-34). 12
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