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A szokásos Parmenidész-interpretációkban Parmenidésznek az alábbi tévkövetkeztetést tulajdonítják: 

abból, hogy nemlétező dolgok nincsenek, arra vélt következtetni, hogy minden dologra minden 

predikátum hamis (kivéve azokat, melyek terjedelme egybeesik a „létezik” terjedelmével).
1
  

Jelöljük „E”-vel azt, hogy „létezik” (predikátum!). 

 ~x. ~Ex  P. x(y. ~Py  ~Px)
2
  

Nyilvánvalóan non sequitur.  

Ha Parmenidész e következményt igaznak tartotta, akkor az egész doxát hamisnak kellett tartania. De 

akkor miért is írta meg egyáltalán? Az egyetlen elképzelhető indok, hogy rá akart volna mutatni a 

szokásos világmagyarázatok egy jellemző példáján a kulcshibákra. De még ekkor is aligha érthető, 

hogy filozófusunk, aki szerint csak a Létező létezik, nemlétező szavakból nemlétező (és milyen 

hosszú) verset farag. Avagy talán kevésbé értette volna saját gondolatait, mint a töredékekből 

rekonstruáló klasszika-filológusok?
3
  

                                                           
1 Valójában egy ilyen interpretáció az alétheia értelmezésére is alkalmatlan – milyen is lehetne a szémák, azon jegyek 

predikátumi státusza, amelyeket Parmenidész bizonyít a Létezőről? Tarán (194,199), Cherniss egy gondolatát általánosítva 

(65 vö. 67 és 71), és Stokes (141) azt a homályos megoldást proponálják, hogy ezek azért lehetnek igazak a Létezőről, azért 

nem vonatkozik rájuk a fenti posztulátum, mert belőlük tulajdonképpen nem kapunk a szó szigorú értelmében vett 

kijelentéseket, hanem inkább csak más kijelentések tagadásait, vagyis azért mert eredendően negatívak. Ugyanakkor 

semmiféle effektív kritériumot nem tudnak körvonalazni, hogy hogyan is különböztetjük meg a „normális” predikátumokat, 

amelyek használatát Parmenidész regulálja, a „másodfajúaktól”, amelyekre ez már nem vonatkozik. 
2 Ha nincs olyan objektum, melyről az illető P predikátum nem igaz, akkor mivel E is és P is az univerzum összes 

eleméről igaz, ezért azonos a terjedelmük, ennyiben P és E nem megkülönböztethetőek, legfeljebb jelentésük más. Képletünk 

szerint ellenkező esetben e másik végletet kapjuk: ha már egy olyan elem adódik, melyről P nem igaz, akkor nem is tudunk 

univerzumunkban olyan elemet találni, amelyről P igaz lenne. 
3 A doxa teljes irrealitásából származó alapvető nehézségeket a következőkben foglalhatjuk össze: [1] Parmenidész nincs 

is: E. D. Phillips (558), akit J. Owens (384) és A. A. Long (97) egyetértően idéz. Owens és Long ezt azzal egészíti ki, hogy 

persze a költeményt megvitató hallgatóság is csak látszat, létezni nem létezik. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy ez a találó 

dialektikai ellenvetés a jelek szerint az antikvitásban nem vetődött fel, legkorábban Bayle Dictionnaire-jében találkozunk 

vele (2.1182, Zénón fejezet), azaz a „Cogito ergo sum” tétel után. [2] Az alétheiát megelőzi és annak mintegy 

keretszituációját adja az a prooimion, amely „hemzseg a sokféleségtől és a mozgástól” (Owens 381). Ezt Tarán többszöri 

tekintélyelvű kijelentései sem tudják semmissé tenni: ő odáig is elmegy, hogy az istennő nincs is, hogy ha természetfölötti 

lényt képzelne is Parmenidész, az se lehetne, mert csak a Létező van (31, 260. n. 87). [3] Ha valaminek, az igazságot 

kimondó szavaknak létezniük kellene. Hogy ezek azonosak lennének a Létezővel (bár B 8,34 skk.-t próbálják így csavarni), 

illuzórikus. Rámutat erre Woodbury (146–147). Ezen túl talán Kallimakhosznak Diogenész Láertiosznál fennmaradt 

megjegyzését is legcélszerűbb így értenünk (IX, 23 = Parm. A.1.) (23) „Kallimakhosz pedig azt mondja, hogy az ő [ti. Parm.] 

költeménye nem létezik.” (Tarán még a gondolat létezése ellen is síkra száll.) (122). Összegzésül: valójában a szokásos 

keretben a doxa problémája megoldhatatlan paradoxonba fullad, melynek alapszerkezete azonos a „hazug krétai” 

problémájával, mint erre Bos (171) rámutatott. Ez a tradíció, melyben doxa és alétheia kölcsönösen érvénytelenítik egymást, 

évezredes, legalább Arisztotelészig nyúlik vissza. Ilyen megközelítésben persze könnyű az eleatákat szellemi karanténba 

száműzni, gondolataikat vesztegzár alá helyezni, mert „aztán, ha teorétikusan úgy tűnik is, hogy ezek következnek, 

praktikusan azonban szinte őrültségnek tűnne, ha valaki így vélekednék” (Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról, I. 8 

325a 17–19.). 



Jelen cikk olyan interpretációt kísérel meg, amely egyrészt az alétheiát is a fent említett paradox 

álláspont nélkül tekintheti helyesnek, másrészt Parmenidész tankölteményének két fő részét is 

egymással konzisztensnek fogja föl. Mint látni fogjuk, ennek messzemenő kihatásai lesznek nemcsak 

a szigorú értelemben vett Parmenidész-értelmezésre, hanem a Parmenidész utáni filozófiai 

fejlemények értékelésére is.  

A logikai interpretációban szabadon használjuk az „E” egzisztenciapredikátumot. Akit ez zavar, 

tekintheti „Ex”-et „x = x” rövidítésének is.  

2 

II. töredék  

 […] el fogom mondani,  

hogy a kutatásnak csakis mely útjai gondolhatóak el:  

az egyik szerint van, és nincs nemlétezés – 

ez a Meggyőzés ösvénye (mert az igazságot követi);  

5 a másik szerint nincs, és szükséges a nemlétezés – 

erről megmutatom neked, hogy teljesen járhatatlan csapás: 

mert meg sem ismerhetnéd a még csak nem is létezőt, hiszen ez nem végrehajtható,  

és ki sem fejezhetnéd.  

Először a létige jelentését kell tisztáznunk; nyilvánvaló, hogy az alábbi helyeken azonos használatban 

szerepel: 3. sor: „van”, „nemlétezés”; 5. sor: „nincs”, „nemlétezés”; 7. sor: „a […] nem […] létező”. A 

görög alapján lehetne kopula is – mindenesetre több interpretátor így véli, elsőként Platón a 

Szophisztészben
4
; ekkor azonban a 7–8. sor ezt jelentené: „…azt, hogy valami nem ilyen-és-ilyen, […] 

ki sem fejezhetnéd.” De Parmenidész nem akarhatja eltiltani a (kopulát tartalmazó) tagadó 

mondatokat, hiszen maga is használ ilyeneket (pl. VIlI. töredék 17–18. sor: „mert ez az út nem igaz” – 

a görögben szerepel a tagadott létige, „ú […] esztin”, kétségtelenül kopulatív használatban). Tehát a 

fenti helyeken a létige, mivel nem kopula, egzisztenciát fejez ki.
5
 Ezért mi is többnyire „létezik”-kel 

fordítjuk. 

De mire is vonatkozik a „van” (3. sor) és a „nincs” (5. sor)? És mit is kutatunk (2. sor)? Az egész 

töredék, sőt, az egész tanköltemény alapján úgy tűnik, hogy nem kimondottan egyvalamit, hanem 

bármit: tehát bármit is vizsgálunk, az vagy létezik, vagy nem.
6
 (Persze kézenfekvő, hogy az 5. sor nem 

azt fejezi ki, hogy bármit is vizsgálunk, az nincs, csak annyit, hogy előfordulhat, hogy a vizsgálat 

tárgya nem létezik.) Márpedig egy nemlétező vizsgálata nem végrehajtható, hiszen nincs, amit 

vizsgáljunk.  

Első pillantásra ez könnyen elkövethető tévedésnek tűnik föl; hiszen például Atlantiszt vagy a 

Mars-csatornákat lehet kutatni, noha létezésükben egyáltalán nem vagyunk biztosak. Ez a nehézség 

egy ellentmondás élességével jelenik meg a II. töredék 7–8. sorában: „a […] nem […] létezőt […] ki 

sem fejezhetnéd”. De hiszen Parmenidész éppen itt kifejezte, megnevezte a nemlétezőt! Ezt sokkal 

köznapibb szóval is megteszi – a semmi (méden) előfordul a VI. 2. sorban.  

                                                           
4 Könnyen megmutatható, hogy a szakirodalomban akörül folyó vita, hogy Parmenidész vajon a kopulát tartalmazó 

tagadó mondatokat vagy a negatív egzisztenciálisokat tiltotta el, álprobléma. Ugyanis, mivel tetszőleges Fa alakú mondat 

átírható x. x = a & Fx alakúra, azaz a „Péter rendőr” mondatból könnyen kapjuk a vele ekvivalens „Van valaki, aki azonos 

Péterrel, és rendőr” (egzisztenciális) mondatot, ezek tagadása is egyenértékű lesz. Ennyiben viszont vagy mindkettőt eltiltjuk 

(de, mint már láttuk, Parmenidész a kopulatív tagadó mondatok tilalmán könnyen túltette magát), vagy egyiket sem. Tegyük 

még hozzá: Parmenidész igenis beszél olyasmiről, ami szerinte nincs (pl. a semmi, erről l. a főszöveget később), azaz az 

interpretátorok állította újabb szabályt sem tekinthette önmagára vonatkozónak. 
5 Ennyiben elvetjük a szakirodalom szokásos, az alanyok tipizálását is alapul vévő felosztását. Ezért nem említjük a 

veridikus használatot külön esetként, itt ugyanis az alany kijelentés nominalizáltja, illetve tényállás, és a mondat vagy 

elliptikus (és így kopulatív: az illető kijelentés igaz), vagy nem (és így egzisztenciális: az illető tényállás fennáll).  
6 Ez a felfogás lehetne G.E.L. Owen fordításának (1,59–61: „a gondolkodás és beszéd tárgya”) továbbfejlesztése, ahogy 

J. Barnes valóban ezen a nyomon jut el hozzá (163: „the object of inquiry”). 



Nem tudjuk, hogy Parmenidész rendelkezett-e áthidaló megoldással, még kevésbé, hogy azt 

megírta-e. Számunkra az a lényeges, hogy maga a probléma könnyen megoldható. Mivel, magától 

értetődő módon, a kutatás célja Parmenidésznél is csak az lehet, hogy igaz kijelentésekhez jussunk el a 

kutatás tárgyairól, így ezeknek létezniük is kell. Ez az esetek többségében magától értetődő, de 

határesetekben is megállja a helyét, mint látni fogjuk. Amennyiben pl. igaznak tartjuk a „Schiaparelli a 

Mars-csatornákat kutatta” mondatot, akkor arra kényszerülünk, hogy a „Mars-csatornák” kifejezést 

úgy értsük, hogy az valami létező dolgot jelöl meg: a Mars felszínének olyan képződményeit, 

amelyeket – mivel a korabeli távcsövekkel vonalhálózatnak látszottak – Schiaparelli csatornáknak 

vélt. A „Hamletet megmérgezték” mondat is sikeresen referál egy kultúrabeli entitásra, amely, mint 

gondolat, nagyon is létezik; a „Hamlet nem létezett” mondat viszont erről a létező Hamlet-gondolatról 

állítja, hogy nem tükrözi pontosan a tárgyi világot. Parmenidész egy későbbi megjegyzéssorozata (IV. 

2. és VIII. 23–25.) afelől sem hagy kétséget, hogy nála csak a térben kiterjedt, érintkezni, összefüggni 

képes dolgok lehetnek létezők, illetve a kutatás tárgyai.  

Végül a semmiről szóló mondatok valójában értelmetlenek, éppúgy, mint az agglegény feleségéről 

vagy a szűz nagymamáról stb. szólók: csak akkor értelmesek, ha nem nemlétező jelöletükről, hanem 

magukról a kifejezésekről szólnak. (Például: „A szűz nagymama önellentmondás”.) A fenti példához 

hasonlóan értékelendő VI. 2. kijelentése is ([…] semmi pedig nincs). Azt állítja, hogy sem a tárgyi 

világban, sem az elképzelt individuumok között nem találunk olyasmit, amiről a „semmi” 

ellentmondásos fogalmát állíthatnánk.  

A logikai apparátusban a fenti látszatellentmondás nem jelentkezik, itt ugyanis elkülönül az 

egzisztenciális kvantor (: „a tárgyalási univerzumban van olyan individuum, hogy…”) és az 

egzisztenciapredikátum (Ex: „x létezik”). Így VI. 2. formalizálása nem ~E.Ix~Ex, hanem 

~x.~Ex.  

A II. fragmentum formalizálásához két fogást alkalmazunk. Mivel a kutatás nyelvileg 

mondatokban realizálódik, föl fogjuk tenni, hogy van legalább egy igaz kijelentésünk 

(kézenfekvő föltevés, legalábbis ha valamit – pl. egy a nevű dolgot – kutatunk, ekkor ugyanis az 

„a kutatásunk tárgya” igaz mondat, függetlenül attól, hogy vajon eszünkbe jut-e); továbbá, az 5. 

sorban szereplő „szükséges” modális operátor intenzióját elhagyva, egyszerűen 

egzisztenciakvantornak vesszük – „van olyan dolog, amely nem létezik”.  

A 2., 3., 5. sorokban vázolt alternatíva így: 

 [xP (Px  Ex) & ~x.~Ex]  [xP (Px & ~Ex) & x.~Ex].  

Ez természetesen logikai igazság, „Ex” jelentésétől függetlenül. Ha „Ex” jelentés-

posztulátumának kézenfekvően ,,~x.~Ex”-et veszünk, akkor ebből levezethető a 7. sorbeli 

,,~x.P (Px & ~Ex)”, ebből pedig a 4. és 6. sor állítása, hogy a diszjunkció első fele 

[xP (Px  Ex) & ~x.~Ex] érvényes, a másik tag pedig elvetendő.  

A III. töredéknek nincs egyértelmű fordítása; mégis, mivel sokan erre alapozzák Parmenidész-

interpretációjukat (fölöttébb kétes értékű eljárás!), bemutatunk egy lehetséges értelmezést, mely e cikk 

céljainak megfelel:  

mert ugyanaz létezik a gondolkodás és a létezés számára.  

Ez a – görögül még homályosabb – mondat jelentheti azt, hogy amit elgondolok, az létezhet, s ami 

létezik, az elgondolható, vagy egyszerűbben, ugyanaz létezhetik, mint ami elgondolható.  

A II. töredéknél már alkalmazott fogással azt, hogy valami elgondolható, úgy formalizáljuk, 

hogy lehetséges, hogy szól róla igaz kijelentés:  

 x (M.P.Px  M.Ex)  

Ez viszont x (Ex  P.Px) logikai igazság volta miatt kézenfekvő (pl. egy S5 típusú 

rendszerben; de ez a cikk többi része szempontjából közömbös).  



IV. töredék  

Ugyanúgy, a távollevőket is mint szellemednek szilárdan jelenvalókat tekintsd:  

mert nem fogják megakadályozni, hogy a létező a létezőhöz tartson;  

sem nem oszlik szét mindenfelé teljesen kozmosz-szerte,  

s össze sem áll.  

A töredék első sora a III. fragmentum adott értelmezése alapján kézenfekvő: ha valamiről tudom, hogy 

lehetetlen, akkor további ellenőrzés nélkül azt is tudom, hogy nem áll fenn; s mivel a tanköltemény 

egész első része logikailag szükségszerű dolgokat állít – melyek ellenkezője logikailag lehetetlen –, 

ezért állításainak érvényességét nem korlátozza semmi, így érzékeink hatóköre sem. A további sorok a 

VIII. 22–25. tartalmát mondják el, melyet később elemzünk.  

VI. töredék, 1–2. sor  

Kell, hogy a mondható és gondolható létezzék: mert van létezés,  

semmi pedig nincs.  

A II. töredék (7–8. sor) alapján evidens, ha úgy értjük – aminek semmi akadálya –, hogy szükségszerű, 

hogy a kimondható és elgondolható dolgok, melyekre sikeresen referálunk, létezzenek.  

A VIII. töredékben Parmenidész kimondja, hogy a létező egy (6. sor); viszont éppen ennek 

bizonyítása közben vezeti le, hogy „a létező érinti a létezőt” (25), ami minimálisan két létezőt 

előfeltételez, amelyek –legalábbis elméletileg – elkülönülhetnek a térben. Mivel „a létező” kifejezés itt 

nem használható egy valami, mint egységes és egyetlen dolog, leírásaként (szemben a 25. sor 

szóhasználatával), mindarra vonatkoznia kell, ami létezik. Így tehát a létező, mint egy dolog, csakis az 

összes létezők halmazát jelentheti. A létezőről bizonyított tulajdonságok is erről a halmazról fognak 

szólni.  

Annak érdekében, hogy ki tudjuk fejezni „a létezőt”, formalizált nyelvünkben bevezetjük a „H” 

operátort, mely a deskriptorra hasonlít, az alábbi kontextuális definícióval:  

 HxFx =df {x: Fx}  

A „HxFx” típusú kifejezések ne jelöljék az eredeti univerzum, U1, valamely elemét (ez 

halmazelméleti bonyodalmakra vezetne), hanem alkossanak egy attól diszjunkt U2 halmazt; a 

definícióból világos, hogy U2 =2U1, vagyis U2 elemei U1 részhalmazai. Megengedünk továbbá, a 

szokásos módon, predikátumokat is U2-n, amelyeket a görög ABC nagybetűvel jelölünk.  

VIlI. töredék  

 […] egy szava marad meg az útnak, 

hogy van; azon pedig igen sok jel van:  

hogy keletkezhetetlen lévén pusztulhatatlan is,  

mert hiánytalan, rezdületlen és teljes,  

5  nem valaha volt, sem lesz, mivel most az: minden együtt,  

egy, folytonos: […]  

A nehezen érthető ötödik sort (melyben olykor az időtlenség fogalmát vélték fölfedezni) így érthetjük: 

a létezőnek e jellemzése nemcsak a világ keletkezésének kezdetére vagy a világfolyamat végére igaz, 

hanem a jelenre is.  

A létezőről bizonyítandó „jelek”, attribútumok tehát: keletkezhetetlen és pusztulhatatlan, 

mozdulatlan, mindent magába foglal, folytonos (és mint ilyen, egy is; ezt nem bizonyítja külön 

Parmenidész), s mindeme tulajdonságok mindig érvényesek rá (ez az egyes részbizonyítások időpont-

függetlenségéből tűnik ki).  



6   […] miféle eredetet kereshetnél a létezőnek? 

Hogyan, honnan növekedett? Nem engedem, hogy azt mondd vagy gondold:  

a nemlétezőből; mert nem mondható, és nem is gondolható el  

[az sem, amiből a létező származik] úgy, hogy nem létezik. S miféle szükség serkentette volna  

10  hogy előbb vagy később jöjjön létre, ha a semmiből kezdődött?  

Így vagy teljességgel [= öröktől] lennie kell, vagy egyáltalán nem létezhet.  

Azt sem engedi meg a bizonyíték ereje, hogy a létezőből valaha  

bármi is legyen önmagán kívül; ezért sem azt, hogy létrejöjjön,  

sem, hogy elpusztuljon, nem engedte meg Diké, lazítva bilincsein,  

15  hanem szilárdan tart.  

Az érv a II. töredék általánosan kimondott axiómáját konkretizálja: ha valami egy t időpontban 

valamilyen (tkp. egy t időpontbeli „kutatás” tárgyául szolgálhat), akkor létezik is ugyanazon t 

időpontban. Ha tehát valamire igaz, hogy belőle jött létre a mai létező, akkor az létezett is, vagyis 

létező volt. A „létezőből – létező” átalakulási folyamat pedig nyilván nem a létező létrejövését fejezi 

ki, a létrejönni szó megköveteli, hogy annak két oldalán ne ugyanaz álljon.  

Ugyanakkor szembeszökő, hogy a szöveg nem vet számot pl. azzal az eshetőséggel, hogy a mai 

létező a tegnapi létezőnek csak az egyik feléből jött létre; ahol, noha a folyamat során létezőből létező 

jött volna létre, mégis valószínűleg pusztulásról beszélnénk. Ha nem akarjuk figyelmetlenséggel 

vádolni Parmenidészt, akkor hihetjük azt, hogy ez azért kizárt, mert a létező részei is csak létezőkből 

keletkezhetnek ill. belőlük is csak létezők állhatnak elő. Így a fenti gondolatmenetben szereplő érvet 

tekinthetjük érvsémának: a kikötés nemcsak a létezőre, a létező dolgok összességére vonatkozik, 

hanem érvényes tetszőleges olyan dologra, amit megnevezhetek mint létezőt – ez is csak olyasmiből 

jöhet létre, illetve belőle is csak olyasmi jöhet létre, ami létezik.  

Ekkor pedig valóban lesz a létező minden részének utóda (ami természetesen létezik), s ezért a 

„létező” teljes terjedelmének csak a „létező” teljes terjedelme lehet utóda, illetve őse.
7
  

A formalizáláshoz minden predikátumot megfelelő számú időargumentummal bővítünk. Így a 

II. töredék axiómája így alakul: xPt (Ptx  Etx), ahol a t időpontok T halmaza az 

egyszerűség kedvéért legyen diszjunkt U1-től és U2-től is. A predikátumok időargumentumokkal 

való bővítése után U2-ben HxFt0…tnx alakú kifejezések jelöletei fognak szerepelni, ahol is t0, 

…tn rögzített időpontok.  

Bevezetjük továbbá az U2 elemeire értelmezett  predikátumot, melyre, ha At1
 és Bt2

 elemei 

U2-nek, akkor, ha t2 későbbi időpont t1-nél, At1
Bt2

 és Bt2
At1

 is jelentse azt, hogy t2 időpontra 

létrejött Bt2
 a tl időpontbeli At1

-ből. Posztulátumként elég annyi, hogy ha Ati
  Cti

 és Ati
Btj

 és 

Cti
Dtj

, akkor Btj
  Dtj

 (ezzel a gyengébb föltétellel helyettesíthetjük azt a kikötést, amit a 

főszövegben a létező részeiről tettünk).  

Tegyük föl, hogy a t2 időpontbeli létező az F predikátum tl-kori terjedelméből jött létre, 

vagyis .HxFtlx.HxEt2x; legyen továbbá G az a predikátum, amelyre .HxEtlx.HxGt2x. Ekkor a 

II. fragmentum axiómája szerint HxFt1x  HxEt1x, és ebből – a -ra adott jelentésposztulátum 

alapján – következik, hogy HxEt2x  HxGt2x. Ennek viszont a fordítottja (HxGt2x  HxEt2x) is 

érvényes (a II. töredék szerint), tehát a két halmaz azonos: ebből .HxEtlx.HxEt2x evidens.  

Ez szavakban kifejezve: a létező a létezőből jön létre; vagyis a létező keletkezetlen, és nem is 

                                                           
7 A probléma explicit módon csak Melisszosznál szerepel: B.7,3, a létező nem válik nagyobbá (és nyilván kisebbé sem). 

Részletesen írja le az érvet Pszeudo-Arisztotelész: Melisszoszról, Xenophanészről és Gorgiászról, 974a6–8. „Ha pedig ahogy 

bizonyos dolgok léteznek örökké mások még hozzájuk létrejönnének, az egy többé és nagyobbá válnék. S amennyivel több és 

nagyobb, az semmiből jönne létre.” Halmazelméleti rekonstrukciónkat más gondolatmenettel is motiválhatnánk, annak 

azonban a szövegben kevés nyoma van. Elvethetjük ugyanis a „tegnapi létező egyik feléből a mai létező” keletkezési 

folyamatot arra hivatkozva is, hogy, mivel a parmenidészi létező homogén (homoion) ezért az elégséges alap hiánya kizárja 

azt, hogy két hasonló része ennyire elütően viselkedjék. Ez a megfontolás is ahhoz a jelentésposztulátumhoz vezet, amit az 

alábbiakban a  (létrejön) relációról megadunk.  



pusztulhat el.  

Megjegyzés: Bebizonyítható, hogy At1
Bt2

 esetén At1
 = , akkor és csak akkor, ha Bt2

= .  

Legyen ugyanis például Bt2
 = ; és legyen Pt1

 =  – így Pt1
  At1

. Legyen továbbá Pt1
Rt2

, 

így posztulátumunk szerint Rt2
  Bt2

; viszont, mivel Bt2
 =  így Bt2

  Rt2
 is. Bt2

  Rt2
 és Bt2

At1
, 

valamint Rt2
Pt1

 miatt posztulátumunk szerint At1
  Pt1

, viszont mivel Pt1
 = , így At1

 = : qu. 

e. d. ( szimmetrikussága miatt természetesen At1
 = -ból is következik Bt2

 = ).  

Ennek alapján már az is megmutatható, tetszőleges számosságra At1
Bt2

 esetén At1
 és Bt2

 

számossága azonos (végtelen számosságok esetén is). A könnyebb olvashatóság végett az 

időindexeket a továbbiakban elhagyjuk.  

Ha A egyelemű, akkor B is az. B  , hiszen BA miatt A =  lenne. Ha B nem egyelemű, 

B-nek van olyan D valódi részhalmaza, mely nem azonos az üres halmazzal. Legyen CD – 

ekkor C  A, tehát vagy C = A – ekkor A  C, és így B  D, ami D  B miatt lehetetlen; vagy 

C =  – ekkor D = , amely   D miatt lehetetlen.  

AB és AC esetén B=C, hiszen A  A miatt B  C és C  B is igaz.  

Legyen AB, és B számossága legyen nagyobb, mint A-é. A elemeit nevezzük aj-knek, és B 

azon elemeit, melyekre {ai}{bi} igaz, bi-knek. Ekkor B-nek van olyan eleme, mely nem bi; 

nevezzünk egy ilyet d-nek, s legyen {c}{d}. Ekkor c nem az egyik ai, hiszen akkor d az egyik 

bi lenne. Viszont BA és {d}  B miatt {c}  A-nak fenn kellene állnia; tehát c az egyik ai 

lenne, ami ellentmond föltevésünknek. 

22  Szét sem válik, mivel teljességgel egyforma;  

Nincs emitt inkább, ami megakadályozná, hogy összetartson,  

sem kevésbé; minden teli van létezővel.  

A létezésnek nincsenek fokozatai, tehát a létező folytonosságát csakis valami tőle különböző, tehát 

nemlétező szakíthatná meg; nemlétező viszont nincs. Ez persze nem zárja ki, hogy a létező különböző 

tulajdonságú részeit megkülönböztessük, mint ezt Parmenidész is megteszi később.  

Jelentse A. B (ahol A, BU2) azt, hogy A diszkontinuus részekre vágja B-t, és legyen ennek 

logikai következménye, hogy A és B diszjunktak. (Itt időargumentummal – fölösleges lévén – 

nem bonyolítjuk a kifejezéseket.) Ekkor azt, hogy a létező nem osztható, így írhatjuk: 

~F.HxFx.HxEx, ami láthatólag érvényes, hiszen a diszjunktsági kritérium nem teljesülhet 

xF(Fx  Ex) miatt. Így a létező, lévén oszthatatlan, folytonos egész, „egy” is.  

26  Másrészt nagy kötelékek határaiban mozdulatlan  

kezdet s elmúlás nélkül, mivel a keletkezés és pusztulás  

igen messze háríttattak, elűzte őket a nyilvánvaló bizonyítás. 

Maradván ugyanaz, ugyanott: önmagában nyugszik, 

30  s így rendületlenül ott marad; mert a hatalmas Ananké  

határ kötelékeiben tartja, mely körbezárja, 

mert úgy helyes, hogy a létező ne legyen befejezetlen:  

hiszen nem hiányos – ha az volna, mindennek híjával volna.  

A fenti sorokban két egyirányba mutató gondolatmenetet találhatunk arra, hogy a létező mozdulatlan. 

Az első a keletkezhetetlenség–pusztulhatatlanság bizonyítására hivatkozik, a második szerint a létező 

teljes, nem jöhet hozzá vagy nem veszhet el belőle valami, ami révén aztán a létező maga is 

áthelyeződne.  

Parmenidész érvelése összhangban van azzal, ahogy a tulajdonságok terjedéséről szoktunk 



beszélni: amikor pl. egy influenzajárvány terjedéséről beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy 

korábban egészséges emberek influenzásak lesznek. Ha ezt a megfontolást most a „létező” 

predikátumra alkalmazzuk, a következőket fogjuk kapni: Akkor mondhatnánk, hogy e predikátum 

terjedelme kiterjed, illetve veszít kiterjedéséből, ha lennének olyasmik valamelyik időpontban, amik 

korábbi nem-létező dolgokból származtak, illetve amikből nem-létező dolgok jönnének létre. (Ha a két 

folyamat egymást kiegyensúlyozva állna egyidejűleg fenn, akkor mondhatnánk azt, hogy a „létező” 

predikátum terjedelme odébb vándorol.) Azaz, ahogy Parmenidész is mondja, a létező elmozdulásához 

a már a 6–15. sorokban megcáfolt keletkezésre vagy pusztulásra lenne szükség – s hogy azokat 

elutasítottuk, velük együtt meg kell válnunk a létező mozgásától is.  

Látható, hogy a második érv is ezt az előbbit rekapitulálja: a létező, mivel nem keletkezhet és nem 

pusztulhat, teljes, s ennyiben az előbbi gondolatmenet értelmében mozdulatlan.  

Hogy egy F predikátum terjedelme „elmozdult”, azaz más (és nem leszármazott) 

individuumokra igaz, mint korábban, jelöljük HxFt1x. HxFt2x-szel; definíciója:  

 HxFt1x. HxFt2x  [HxFtlx. HxGt2x  (HxGt2x  HxFt2x)] (bármely G-re).  

F helyébe E-t írva, a keletkezhetetlenség bizonyítása (5–6. old.) szerint, G érdekes kitöltése, 

tudniillik amikor a kondicionális előtagja igaz is, nyilván E lesz; ekkor a jobb oldali nem-

azonosság hamis, tehát a létező – a fenti értelemben – sohasem „mozdul el”. (Nem azt 

igazoltuk, hogy a létező térben nem mozog, sem azt, hogy terjedelmét nem változtatja.) Lehetne 

ennél erősebben is formalizálni, de akkor a bizonyítás során a szövegtől teljesen idegen 

segédpremisszákat kellene alkalmazni.  

A 33. sor lehetséges értelme: mivel következtetéseink egyenesen folytak a második töredéktől fogva, 

ha a konklúzió hamis lenne, tehát például a létező „hiányos” volna, akkor a kiindulás is rossz lett volna 

– vagyis nem volna semmiféle „kutatás” semmiről, mert semmi sem létezne.  

Hogy Parmenidész valóban gömb alakúnak képzelte-e a létezőt (a 42–49. sorokban beszél ilyesmiről), 

vagy csak hasonlatról van szó: nem elemezzük, mivel nem logikai kérdés; csak annyiban, hogy 

leszögezhető: nem következik a többi érvből.  

3  

A létezőről szóló tan kifejtése után Parmenidész áttér a halandók doxáinak, vélekedéseinek 

ismertetésére, melyek „nevek”, nem „nyilvánvalóak” stb. A pejoráló terminusok nézetünk szerint csak 

azt fejezik ki, hogy a doxa alacsonyabb rendű megismerés terméke: nem bizonyos dedukció 

eredménye, hanem csupán az érzékelt dolgok megnevezése és egy lehetséges elrendezése; csalfa is, 

amennyiben szükségszerűnek óhajt látszani.
8
  

Már a létezőről szóló részben is úgy tűnt, hogy a létező kiterjedt a térben; itt ez nyilvánvaló. Be kell 

azonban vezetni egy olyan tulajdonságot, melynek tekintetében különbözhetnek a dolgok, s Így 

egyáltalán elhatárolhatóak.  

53  Mert két formát állítottak, hogy megnevezzék a tulajdonságokat,
9
 

Közülük egyet nem szükséges, amiről tévedésben vannak.  

[Ti. ők szükségesnek vélik mindkét formát.]  

                                                           
8 Vö. Szimplikiosz: Fizika-komm., 39,10 (A34) 
9 Vagy: jellemzőket, karakterisztikumokat. A sor Diels óta kurrens értelmezése elfogadhatatlanul szerkesztené a görög 

mondatot: a sor harmadik és ötödik szava tartozna egybe, mint idiomatikus kifejezés, ettől függ a sor végén álló infinitivus, s 

ennek tárgya az első és negyedik szó (ezzel a katethento terminus-értékét is elvesztegetnénk). Ennek az értelmezésnek számot 

kellene adnia arról, hogy miért is ilyen kacifántosan ír Parmenidész akkor, amikor a sorban a morphász, illetve gnómász 

szavak felcserélésével (s a hexaméter ettől hexaméter marad) egyszerűen és áttetszően is el lehet ezt a gondolatot mondani. 



Vagy azért tévednek a halandók, mert csak egy dolog szükségszerű: a létezés (ez tűnik 

valószínűbbnek), vagy esetleg azért, mert elég lenne egyetlen „formát” posztulálniuk; a másikat 

pótolhatná a „nem-ilyen-és-ilyen”. – A két forma: a fény és az éj, melyeknek itt materiális 

tulajdonságaik vannak (pl. súly). A lényeges viszont az, hogy a létező két fajtáját jelentik, együtt 

azonosak vele:  

IX. töredék  

3  minden […] teli van fénnyel és homályos éjjel,  

[…] mert semmi sincs, ami egyikbe sem tartozik.  

Mind a meghatározás, mind a szóhasználat (vö. VIII. 24) a létezőt idézi föl, mint még több más helyen 

is a doxában. Tehát a fény és sötét különböző keverékeiből összeálló érzékvilágban a létező szerepe 

szigorúan analóg az arisztotelészi szubsztrátuméval, bár lehet, hogy Parmenidész még 

korporeálisabban fogta föl.  

4  

Interpretációnk legjelentősebb kihatása, hogy a későbbi görög gondolkodás viszonyát Parmenidészhez 

új megvilágításba helyezi. Ahogyan ugyanis saját természetfilozófiája összefér a létezőről való tannal, 

ugyanúgy belefér az utóbbi a kor más világmagyarázataiba is. Így hát nem szükséges a rákövetkező 

százötven évet prekoncepcionáltan az eleai szolipszizmus elkerülésére tett kísérletnek látnunk: 

tekinthetjük a parmenidészi keretelmélet újabb és újabb fölhasználásának is.  

Valójában mindannyian a doxa és az alétheia viszonyát rendezik el újra, azaz olyasmi, ami 

Parrbenidésznél még egyszerűen a doxába kerülne, náluk fölvételt nyer az aléthikus részbe is. 

Empedoklészról azt is tudjuk – ezt Steiger Kornél nagy jelentőségű kandidátusi disszertációja mutatta 

ki és elemzi részletesen
10

 –, hogy gondolatmenete szigorúan párhuzamos a Parmenidészével; így 

legalább nála bizonyos, hogy szubjektíve sem törekedett Parmenidész megcáfolására vagy 

kiigazítására,
11

 hanem, megértve gondolatai súlyát, azoknak – elsősorban természetfilozófiai – 

továbbfejlesztését adja.  

Démokritosz, Parmenidésszel szemben, azt mondja, hogy a semmi létezik: semminek az űrt 

nevezve. Úgy látszik, abból indult ki, hogy testi értelemben egyáltalán nem kézenfekvő az, hogy 

semmi nincs. Elfogadja ugyanakkor Parmenidész következtetéseit – az elemi testekre (noha itt már az 

attribútumok teljesen elvesztik logikai szükségszerűségüket, hiszen az a létezés logikai értelméből 

folyt!), melyekben tehát valóban nincs semmi, vagyis hogy tömörek. – Egyébként neki sem sikerül 

ellentmondania Parmenidésznek, hiszen az utóbbi szerint nyilván az űr is létező volna, csak éppen 

nem testi jellegű.  

Ezek szerint Démokritosz mintegy egy szűkített értelmű E' létezés-predikátumot is bevezetett a 

meglévő E mellé. Ennyiben bátran mondhatta, hogy a nemlétező is létezik: x (~E'x & Ex). 

Lényeges, hogy az átalakulásra Hx.E'x és Hx.~E'x invariánsak, azaz Démokritosz erre a 

predikátumra is fenntartja a „létezőből – létező, nemlétezőből – nemlétező” posztulátumot, ami 

azonban logikailag nem levezethető.  

                                                                                                                                                                                     
Elfogadható még Furley és mások értelmezése, amely Diels előtt általános volt (Furley 5), akik is gnómaiszt olvasnak, s ezt 

„[…] hogy tudomásaik alapján megnevezzék őket”-nek fordítják.  
10 Steiger [2], l. különösen II. fejezetet.  
11 Empedoklész B 17,26 és Parmenidész B 8,52 szóegyezéséböl (úk apatélon, illetve apatélon) elhamarkodott dolog arra 

következtetni, hogy Empedoklész direkt módon ki akarná igazítani mesterét (Vö. Diels ad.loc., 92, A. A. Long 97, Guthrie 

138). Sőt, mivel Empedoklész B 17,26 az empedoklészi ésszel látott (értsd: aléthikus) világról jelent ki valamit, szó-

használata összhangban van Parmenidészével: B 8,52 értelmében a doxáról szóló szavak csalárdak, míg az alétheiáról szólók 

nem.  



Megfigyelhető, hogy a Parmenidészt követő gondolkodók a keletkezés és pusztulás eleatikus 

elemzésének átvételével annak Parmenidésznél ki nem mondott korolláriumát is érvényesnek ismerték 

el magukra nézve: a létezők számossága mindannyiuknál állandó (1. 6. old., Megjegyzés). 

Hangsúlyossá, rendszerén belül funkcionálissá ez a kikötés Démokritosznál és Anaxagorásznál válik. 

Mindkettőjüknél a létező végtelen sok partikula összessége, a különbség köztük annyi, hogy míg az 

atomista fölfogás szerint a véges tárgyak véges elemszámúak, Anaxagorásznál ezek is végtelen sok 

alkotórészből állnak.  

Platón ideái erősen emlékeztetnek a létezőre (mely maga is az egyik legfőbb idea), szintén 

nominalizált predikátumok, de hangsúlyozottan időtlenek, és nincsenek térhez kötve. A participáció – 

melyhez nála is szükség van szubsztrátumra – csak a predikálás platóni kifejezése.  

Az ideákat a H operátornak az időargumentumot is lekötő, kibővített használatával H‹t, x›.Ftx 

típusú kifejezésekkel írhatjuk le; a participációt a részhalmaza, illetve eleme reláció fejezi ki. 

(Persze, Platónnál az ideák kezelése meglehetősen változatos – vagyis önellentmondásos –, ez a 

javaslat csak a leggyakrabban megjelenő ideafogalmat formalizálja.)  

Nem meglepő, hogy Parmenidészt össze lehetett békíteni a későbbi bölcsek tanaival, hiszen 

interpretációnk szerint csak egy sor, a korban nem evidens logikai igazságot fejtett ki. Olyannyira, 

hogy az általa fölvázolt keretelmélet még rendszerének radikális félreértelmezését is túl tudta élni – 

Arisztotelész minden visszafogottság nélkül nevezi többször is
12

 „régi”-nek, „a fizikusok általános 

véleményé”-nek.  

A cikkben feloldatlan jelek jegyzéke  

 a  A a eleme A-nak  

{x: Fx}   azon x-nek halmaza, melyekre igaz, hogy Fx  

  üres halmaz: azon halmaz, amelynek nincsen egyetlen eleme sem  

 A  B A részhalmaza B-nek; A minden eleme eleme B-nek is: A  B df  x(x  A  x  B)  

 A  B A valódi része B-nek; A részhalmaza B-nek és nem azonos B-vel. A  B df A  B & B    A  

2A  hatványhalmaz-képzés; azon halmaz, amelynek elemei azok a halmazok, amelyek részhalmazai 

A-nak: x  2A  x  A  

~ ~p negáció: nem igaz, hogy p  

& p & q konjukció: p és q  

 p  q kondicionális: ha p, akkor q  

 p  q alternáció: p vagy q (nem kizáró vagy)  

 p  q diszjunkció: p avagy q (kizáró vagy)  

 p  q bikondicionális: q akkor és csak akkor, ha p: p  q df (p  q) & (q  p) 

x, y  individuumváltozó, csak kvantor hatáskörében használjuk  

P  predikátumváltozó, csak kvantor hatáskörében  

F, G  predikátumváltozók, vagy predikátumparaméterek, utóbbi szerepükben egy tetszőleges rögzített 

tulajdonságot fejeznek ki  

= x = y azonosság-reláció, x azonos y-nal  

 x Fx egzisztenciális kvantor, van olyan x, hogy Fx; másképp: van F tulajdonságú dolog  

 x Fx univerzális kvantor, minden x-re Fx, minden dolog F tulajdonságú. x Fx  ~x ~Fx  

I Ix Fx deskriptor; azon x, melyre Fx (csak akkor értelmes, ha pontosan egy dolog F tulajdonságú)  

M Mp potenciális-operátor: lehetséges, hogy p  

N Np szükségszerűség-operátor: szükségszerű, hogy p: Np df ~M ~p  

 {p0 … pn}  q következtetés, a p0-t… pn-t tartalmazó kijelentéshalmazból logikailag következik q  

Ezeken túl az azonosságjelet (=) és a halmazelméleti jeleket tartalmazó mondatok tagadásának formalizálásakor a következő 

jeleket használjuk:  (nem azonos),  (nem eleme),  (nem valódi része),    (nem részhalmaza).  

                                                           
12 Met. A 3,12; Fizika A 8; A 4; A 3 
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SUMMARY 

István M. Bodnár – Gyula Klima – Ferene Ruzsa: The Verification of Parmenides 

The paper begins with a brief rebuttal of a central tenet of 

the literature, viz. that P. had to reject all negative 

existential propositions. Instead we propose an overall 

distinction between the quantifier  and a predicate of the 

language, E, which expresses existence. [For relentless 

enemies to a predicate of existence: E can be defined as 

E =df x· x = x.] Now negative sentences of the 

existential quantifier may be true, there are true sentences 

of the form ~x.Fx where F is a predicate, whereas there 

is no individual in the universe which could be asserted 

not to exist, no sentence of structure ~Ea is true. [I.e. 

x.Ex is valid. Notice that it is equivalent to ~x.~Ex 

and P’s wording in the second half of B2,3 is clearly 

parallel to this formula containing the negation of an 

existential quantifier.] 

 

After examining the fragments leading up to the core of 

Alêtheia, we proceed to B8. First a new operator, H is 

introduced into our language – Hx.Fx is the name of the 

class of the objects (within the universe) which are F. 

Then we show that Hx.Ex is a suitable formal equivalent 

of τὸ ἐόν – with a number of trivial meaning postulates 

all the σήματα of B8 (with the sole exception of the 

sphere-simile) can be formally proved.  

This semantical reconstruction not only sheds new 

light on the problematical relationship between Alêtheia 

and Doxa, it also gives P. a new setting in Greek 

philosophy. He ceases to be the odd one and gets 

reintegrated into the mainstream of subsequent Greek 

speculation. A final paragraph delineates the broad 

outlines of connexions between our P. and Anaxagoras, 

Democritus, Plato and Aristotle, respectively.  


