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Bevezetés

Ennek az írásnak egy korábbi változata már megjelent a namitgondolsz.hu blogon. Ez

annak részben az eredeti, részben bővített változata. A mostani szöveg természetesen

más elképzelt olvasóhoz szól, több háttérismeretet, némi logikai-matematikai affinitást

feltételez, mint ama népszerű blog poszt. Mindazonáltal igyekszem egyszerre könnyen ért-

hetően és pontosan fogalmazni, a megértést több példa is segíti. A középiskolai ismereteket

nem meghaladó matematikai fogalmak alkalmazása a pontos fogalomhasználatot szolgál-

ja. Azok nélkül számos alapvető filozófiai gondolat csak sután, homályosan fogalmazható

meg.

1. Első rész: ahogy lesz, úgy lesz

Expozíció

Az idővel kapcsolatos filozófiai problémákhoz szorosan kötődik a jövő létezésének kérdése.

Ha létezik az idő, márpedig létezik, akkor vajon mi következik ebből? Léteznek-e a múltbeli

és jövőbeli időpontok most a jelenben? Vajon létezik-e a jelen? Ez hogyan értelmezhető,

ha nem létezik világidő, egységes abszolút idő, hanem csak valamilyen merev testhez

rögzített elképzelt koordináta idő, azaz a ‘jelen’ relatív, relációs fogalom? Mindez azért

fontos kérdés, mert a jövőbeli tények – melyek az alapjai egy jövőre vonatkozó állításnak

– csak akkor létezhetnek, ha létezik a jövő, léteznek a jövőbeli időpontok már most,
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a jelenben. Mi tesz igazzá vagy hamissá egy a távoli jövőre vonatkozó kijelentést? A

válasz kézenfekvő: a jövőbeli tények. Jövőbeli tények nyilván nem léteznek a jelenben,

azért jövőbeliek. Viszont ezeknek a jövőre vonatkozó mondatoknak már most, a jelenben

is van igazság értéke, még akkor is, ha azok számunkra megismerhetetlenek a jelenben.

Ez hogyan lehetséges, ha a jövőbeli tények nem léteznek a jelenben és esetleg ki sem

következtethetők?

Mi hordozza az igazságot?

Erre azért nem könnyű válaszolni, mert nincs teljes egyetértés a logikusok és filozófusok

között arról, hogy mik a hordozói az igazságnak. Ruzsa Imre, egykori professzorom, a

perfekt mondatok által kifejezett kijelentéseknek, más szóval propozícióknak tulajdoní-

tott igazságértéket. Quine, az egyik híres logika tankönyve előszavában, az egyedi mondat

példányoknak, megnyilatkozásoknak – amelyek valamiképp állítást fejeznek ki – tulajdo-

nított igazságértéket egy adott kontextusban; Tarski bizonyos fajta mondatokat tekintett

igaznak vagy hamisnak. Jelen esetben mindezeknek nincsen döntő jelentősége, bármelyik

értelmezés jó a három közül, de a félreértéseket elkerülendő leszögezem: az egyértelmű

információ tartalommal bíró kijelentő mondatokat tekintem az igazság hordozóinak, a

propozíciók létezésében nem hiszek.

A propozíciók létének feltételezése a következő kérdést veti fel: egy matematikai leve-

zetés során az egymást követő lépések különféle formula átalakításokat jelentenek. Vajon

a levezetés egyes lépéseihez tartozó formulák egyazon propozíciót fejezik ki, vagy eltérőt?

Ha ugyanazt, akkor mi szükség a formulák átalakítására? Ha nem ugyanazt, akkor hogyan

fogadhatjuk el az átalakítást? Amit a propozíciók feltételezésével ki akarnak fejezni, az

semmi más, mint a mondatok egy osztályának ekvivalencia osztályokra való felosztása a

feltételezett azonos jelentés alapján. Mi indokolja az ekvivalencia osztályok szerepeltetését

absztrakt entitásként az ontológiában? Az ekvivalencia osztályok tökéletesen betöltik azt

a szerepet pl. a hitek, vélemények nyelvi – logikai elemzésekor, mint a propozíciók, így az

utóbbiak feltételezése fölösleges.
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Az igazság hordozóit perfekt mondatoknak, röviden mondatnak, némelykor állításnak

nevezem. Viszont az olyan alkalmi mondatok, hogy pl. ‘Most esik az eső.’ sem nem igazak,

sem nem hamisak, hanem csak a kimondásuk jelentésével ekvivalens perfekt mondatok

azok. Tehát a példa esetén, meg kell határozni az egyértelmű helyet és időt, az indexikus

kifejezések használata kizárja a logika alkalmazhatóságát. (Ez utóbbi kikötés önmagában

már számos népszerű filozófiai szofizmát eliminál.)

Lehetne-e olyan klasszikus kétértékű formális (matematikai) logikát csinálni a statikus

szöveg világában, ahol a mondatoknak változó igazságértéke van?

A kérdés nem úgy szól, hogy egy logikai formula értékelésekor vizsgálhatunk-e kü-

lönféle lehetőségeket (értékeléseket), hiszen erre a válasz nyilvánvalóan igen. Az ennek

megfelelő természetes nyelvi mondatok is értékelhetőek különféle módon, a logikai alter-

natívákat vizsgálandó. Viszont egyazon értelmezésen belül egy mondat nem változtathatja

meg a feltételezett igazságértékét. Ezek után válaszolok a kérdésre, lehet-e változó igaz-

ságértékű formális logikát csinálni: nem lehet. Az a kikötés, hogy az igazságérték időtlen

tulajdonsága az igazság hordozójának, alapvető és kikerülhetetlen. Logikatörténeti köny-

vekben lehet olvasni a mostani álláspont kialakulásáról. Ugyanakkor látni kell, hogy az

a feltételezés, hogy minden perfekt állító mondatnak van egy maghatározott igazságérté-

ke, még ha nem is ismerjük azt, idealizáció, belső elméleti előfeltevés. Hasonlatos ahhoz,

mint amikor geometriai fogalmakat használunk a valóságos térbeli viszonyok leírására.

Mind a geometria, mind a logika előfeltevései azért szükségesek, hogy művelni lehessen a

tudományt, de nem kötelező ezeket névértéken venni. Számos olyan múltra vagy jelenre

vonatkozó perfekt mondatot fogalmazhatunk meg, amelyek igazságának eldöntésére sem-

mi esélyünk nincsen. Ennek ellenére a logikában feltételezzük, hogy az ilyen mondatoknak

is van igazságértéke, még akkor is, ha számunkra azok igazságértéke megismerhetetlen. A

jövőre vonatkozó mondatok ebben nem térnek el. Némelyik jövőre vonatkozó mondatot a

köznapi józan ész is igaznak vagy hamisnak értékel – pl. Holnap felkel a Nap – más esetben
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azonban bizonytalan. A logika műveléséhez azonban szükség van az egyértelműségre, és

nem lehetséges kivétel: minden a jövőre vonatkozó perfekt mondatnak van igazságértéke,

ez az érték időtlen, változatlan, és már a jelenben is megilleti a mondatot. Ez azonban

már túlmegy a józan ész álláspontján, hasonlóan, mint a kiterjedés nélküli pontok feltéte-

lezése, melyekből ugyanakkor a vonal vagy a sík áll. Vagy a nulla számjegy, ami a semmit

ábrázolja. Ezek megértéséhez kell némi absztrakciós érzék.

A logika tudománya a szemantikában használt igazság fogalmat objektív értelemben

használja: minden világos egyértelmű információ tartalommal rendelkező kijelentő mon-

datnak van időtlen igazságértéke. (Logika alatt klasszikus kétértékű matematikai logikát

értek.) A bizonyíthatóság fogalma nem tévesztendő össze az igazság fogalmával. Utóbbi

egy bővebb halmaz. Mondok két egyszerű példát.

i.: Nem tudjuk, hogy hány homokszem van a Szaharában. Még akkor sem tudnánk, ha pon-

tosan kijelölnénk a sivatag határait és a homokszem fogalmát is precízen meghatároznánk.

Ennek ellenére a formális logika előfeltevése szerint, egy a sivatagban lévő homokszemek

számára vonatkozó kijelentésnek van igazságértéke minden időpillanatra vonatkoztatva.

Amikor pl. a sivatag még nem létezett, vagy már nem fog létezni, akkor ez a szám nulla.

ii.: A Goldbach I. sejtés a következőt állítja: minden kettőnél nagyobb páros szám felír-

ható két prímszám összegeként. A matematikusok többsége úgy véli, hogy ez a kijelentés

igaz. Jelenleg azonban nem ismerjük sem a sejtés igazolását, sem a cáfolását, sem arra

vonatkozó meta bizonyítást, hogy a Goldbach I. sejtés igazolása vagy cáfolása létezik. A

klasszikus logika mégis úgy véli, hogy a sejtés maga vagy igaz, vagy hamis, érvényes rá a

logika kizárt harmadik törvénye. Az intuicionista logika ezt elveti, nem hisz az objektív

igazság klasszikus logikai fogalmában, csak a bizonyításban vagy cáfolásban. Szerinte igaz

az, ami bizonyított, hamis az, ami megcáfolt. Így pl. a Goldbach I. sejtés jelenleg sem

nem igaz, sem nem hamis az intuicionisták szerint.

Miután tisztáztuk, hogy mik az igazság hordozói, és hogy az igazság időtlen természe-
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tű, már csak az a kérdés, hogy mik az alapjai a logikai értékeknek, mi tesz igazzá vagy

hamissá valamit? A kérdésre fogadjuk el azt a választ, hogy a tények. Ha a tények tesznek

igazzá vagy hamissá egy mondatot, akkor a jövőre vonatkozó állításoknak is a tények az

igazolásai vagy cáfolatai. Miféle tények? Nyilván a jövőbeli tények. De ezek a jövőbeli

tények még nem léteznek, hiszen jövőbeliek, és akkor most a jelenben nincsen a jövőre

vonatkozó állításoknak alapja. De akkor hogy lehet időtlen igazságértéke, amint korábban

feltételeztünk?

Ezek zavarba rejtő kérdések. De, mint korábban említettem, egy lehetséges menekülési

útvonal a klasszikus logika előfeltevéseinek nyugtalanító filozófiai következmény elől, ha

csak szakmai előfeltevésnek, idealizációnak tekintjük az objektív igazság logikai fogalmát,

nem értjük szó szerint. Lehet azt mondani, hogy a tudomány egy fiktív, leegyszerűsített

világról beszél. De akkor miért ilyen hatékony? Akkor mi a különbség a mítoszok, vallá-

sok naiv elképzelési és a tudományos világmagyarázatok között? Aki így gondolja, annak

számára mindezek a valódi filozófiai problémák érdektelenek vagy nem is léteznek, esetleg

értelmetlenségek. Vagy április bolondja megoldását alkalmazza: hagyjuk, unom.

Korábban azt mondtam, nem kötelező a logika igazságértékekre vonatkozó feltevését

névértéken venni. Most mégis úgy veszem. Ebből következően minden jövőre vonatkozó

kijelentésnek is van igazság értéke (logikai értéke). Vajon tényleg fatalizmus következik

ebből a feltevésből? Ez a fatalizmus többnyire az emberi élettel kapcsolatban okoz görcsö-

ket, ezért mondok egy ezzel kapcsolatos példát. Ebben a posztban a probléma megértését

szeretném segíteni, válasszal vagy válaszokkal később állok elő. Az alapötlet Bertrand
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Russeltől 1 származik, de Willard van Orman Quine is említi.2

A bölcsek köve

1. ábra. Mona Lisa

Képzeljünk el egy hetvenhét cm magas

és ötvenhárom cm széles téglalapot, me-

lyet olyan sűrűn behálózunk, hogy a piciny

négyzeteket az emberi szem már nem ké-

pes megkülönböztetni. Könnyen belátható,

hogy van egy véges szám, ami e négyze-

tek számával egyenlő. Legyen ez a szám m.

Most képzeljük el azt is, hogy egy ilyen pi-

ci, gyakorlatilag láthatatlan négyzetet, az

összes lehetséges még az emberi szem által

megkülönböztetni képes színárnyalattal –

beleértve annak intenzitását is – kiszínez-

zük. A lehetséges színezések száma egy piciny négyzet esetén legyen n. Ekkor az összes

lehetséges színekkel való kitöltése ennek a nagyon sűrűn behálózott lapnak egy nagyon

nagy szám lesz, de nyilvánvalóan véges szám, melyet nevezzünk M -nek. (M = nm) A

kérdés a következő. Mit látnánk a képeken, melyeket ilyen módon, minden lehetséges
1„Ha a megengedett formulák bonyolultságának foka tetszőlegesen nagy lehet, akkor – úgy tetszik –

minden rendszernek, melynek egy adott pillanatban vett állapota bizonyos mérhető mennyiségek függ-
vénye, determinisztikusnak kell lennie. Illusztrációként tekintsünk egyetlen anyagi részecskét, amelynek
koordinátái t időpontban legyenek xt, yt, és zt . Ekkor bárhogy mozog is a részecske, elméletileg kell
lennie olyan f1, f2, f3 függvényeknek, hogy xt = f1(t); yt = f2(t); zt = f3(t). Következésképpen elvileg
lehetségesnek kell lennie annak, hogy az anyagi világegyetem t időpontban vett egész állapotát t függ-
vényeként ábrázoljuk. Így világegyetemünk a fentebb definiált értelemben determinisztikus lesz. Viszont
ha ez igaz, akkor semmiféle információt nem adunk a világegyetemről, amikor azt állítjuk róla, hogy
determinisztikus. Igaz, a szóban forgó formulák szigorúan végtelen bonyolultságúak lehetnek, tehát gya-
korlatilag nem lehet sem leírni, sem felfogni őket. Ez azonban, ha eltekintünk tudásunk szempontjától,
részletkérdésnek tetszhet: az anyagi világegyetemnek – amennyiben a fenti megfontolások helyesek – ön-
magában véve determinisztikusnak kell lennie, törvényeknek kell engedelmeskednie.„ Bertrand Russell:
Az ok fogalmáról” in. Miszticizmus és logika és egyéb tanulmányok (1976) Magyar Helikon, Budapest.
pp. 328 – 330 A problémával E. Szabó László is részletesen foglalkozik több munkájában, pl.: „A filozófia
alapkérdései természettudományos aspektusból.” c. munkájában. A gondolat állítólag már Leibniznél is
megjelenik.

2„Az így definiált determinizmus a bonyolultság és a szókészlet drasztikus korlátozása nélkül egészen
biztosan »Que será, será«-ra redukálódik, és legjobb esetben egy dalhoz adhat ötletet.” Quine megemlíti
Doris Day-t is az írásában. „A dolgok és helyük az elméletekben” in. A tapasztalattól a tudományig
(2002) Bp. Osiris pp. 208–209
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kombinációban kiszíneztünk?

Az esetek döntő többségében semmit, szürke foltot, értelmetlen szín kavalkádot. Né-

mely esetben azonban mást látnánk, pl. ezt a képet itt, a szöveg közé ágyazva. Vajon csak

ezt a szép képet látnánk? Nem. Köztük lenne Leonardo összes többi képe is. Közte lenne

az összes többi festő képe is. És ott lenne Mona Lisa gyermekként és idősként, állva és

profilból, valamint egy almába harapva. Ott lenne közötte Leonardo többi képe is, még

azok a lehetséges képei is, melyeket csak tervezett megfesteni. Mi persze nem tudnánk,

hogy mely képek azok, de bizonyosan ott lennének a lehetséges képek között. De nem csak

képek lennének ottan. Csak sokat kéne keresnünk, de ráakadnánk Beethoven tizedik és

tizenegyedik szimfóniája kottájára, beleértve a vázlatokat is, megtalálnánk, hogy Bartók

miként fejezte volna be a III. zongoraversenyt. De találnánk ott mást is: Shakespeare meg

nem írt szonettjeit, ókori filozófusok elveszett írásait, és eddig megoldatlan matematikai

problémák megoldását. Csak legyünk képesek kiválasztani ezeket, biztosan ott vannak a

többi között. Mindez talán hihetetlen, pedig igaz, bizonyosan igaz, sőt szükségszerűen igaz.

(A szükségszerűség jelen esetben matematikai – logikai törvényekből való levezethetőséget

jelent.)

A sors könyve

Osszuk be a Föld felszíne feletti és alatti 11000 km-es véges tartományt kicsiny kockákra.

Nyilván csak véges sok kockát kapunk, és a kockákat egyértelműen azonosíthatjuk egész

számokkal. Tegyük fel, hogy az idő atomos természetű. Minden ember élete minden idő-

pontjához hozzárendeljük a személy tömegközéppontja által elfoglalt hely számát – azt a

kockát ahol éppen tartózkodik. Így az összes valaha élt és a jövőben élő ember életéhez

egyértelműen hozzárendelhető egy olyan függvény, amely megadja, hogy az illető mely

időpontban mely helyen tartózkodott. Vegyük most a Föld véges élettartamához tartozó

összes lehetséges ilyen függvényt. Ezekből a diszkrét függvényekből csak véges sok lesz,

és miden egyes ember valóságos életének megfelel ebből egy, amelyik kellő pontossággal

leírja élete pályáját. Nem ismerjük az összes függvényt, nem tudjuk minden esetben, hogy
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2. ábra. Julius Caesar

melyik emberhez melyik függvény tartozik, de az logikailag szükségszerű igazság, hogy az

imént meghatározott függvények közül minden emberhez tartozik legalább egy, amelyik

leírja az ő életét. Ha építünk egy nagy számítógépet, amelyik tartalmazza mindezeket

a függvényeket, akkor az tartalmazni fogja a jövő egy részleges leírását is. Tartalmazni

fogja az összes ember térbeli életpályáját. Csak részben tudjuk melyik írja le a mi éle-

tünket, mert nem ismerjük a jövőt, de ott lesz közöttünk az én és a te életed is, a jövő

is, ami reád vár. Ezen felül ott lesz az összes valaha élt emberé, Julius Caesaré és az

összes rabszolgáé, és mindazoké, akik eddig éltek vagy a jövőben éli fognak. Ha mind-

ezt négydimenziós térben ábrázoljuk, akkor megkapjuk, hogy egyáltalán mely emberek

találkozhatnak, szerethetik vagy gyűlölhetik egymást, szólhatnak egymáshoz, vagy fordít-

hatják el a tekintetüket.

Ami igaz az életed során elfoglalt helyekre, igaz minden egyéb tulajdonságodra is. Megala-

pozottan feltételezhetjük, hogy tulajdonságaid száma véges, így az előbbi példa alapján

megszerkeszthető az összes tulajdonságod összes lehetséges időbeli függvénye is. Ebből

legalább lesz egy, amelyik megfelel a tényleges életednek. Ha ezt beláttuk, akkor csak

egy lépés annak a fölismerése, hogy az életedet leíró függvények halmaza meghatározza

az életedet leíró valamennyi állítás igazságértékét. Adott tehát azon mondatok halmaza,

melyek életed tényeit írják le, bár nem ismered ezek java részét. Ez azonban mellékes,

életed jövőbeli tényei léteznek, csak ismeretlenek előtted. Életed tehát e tények által előre

meghatározott.
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Figyeld meg, hogy semmit nem feltételeztem a világ determinisztikus, előre kiszámít-

ható természetéről. A világ akár teljesen determinisztikus, akár nem, de még ha töké-

letesen kaotikus lenne, a függvények halmaza akkor is létezik és meghatározott. Mivel

a függvények halmaza az összes lehetséges történetet tartalmazza, lesz ezek közül egy,

amelyik valóban leírja a jövőt. Ennek a függvénynek a létezése garantálja a jövőre vo-

natkozóm állítások igazságértékét. Nem tudjuk melyik ez a függvény, de a korábbiak

alapján belátható, hogy létezik. Nem valószínűleg, hanem bizonyosan, és nem véletlenül,

hanem logikai-matematikai okokból szükségszerűen létezik a jövőt leíró függvény. Sokakat

nyugtalanít ez a következtetés. Sokan úgy gondolják, ha mindez igaz, akkor a jövő előre

meghatározott, előre eldöntött, és nincsen tere a szabad emberi döntésnek, cselekvésnek.

Vajon helyes ez a következtetés vagy téves? Ha igen, miért igen, ha nem, miért nem?

Repríz

Nagyon sok filozófus úgy gondolja, hogy a klasszikus logika azon feltevése, miszerint az

igazság időtlen tulajdonság, problematikus. Ha az igazság időtlen tulajdonság, és a jövőre

vonatkozó állításoknak is van igazságértéke, akkor már most a jelenben is van igazság-

értéke. Ha van igazságértéke, akkor léteznie kell annak, ami megalapozza azt az igazság

értéket. A tények alapozzák meg az igazságértéket, következésképpen már most a jelenben

léteznie kell a jövőbeli tényeknek. Ha a jövőre vonatkozó állításoknak már a jelenben is

van igazságértéke – vélik sokan – akkor a jövő megváltoztathatatlan, mert eleve eldön-

tött, nincsenek alternatívák. Ahogy lesz, úgy lesz. Ez fatalizmust jelent, mert az eleve

elrendeltség következik belőle.

2. Második rész – Determinizmus koncepciók

Használjunk modellt!

A korábban azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy nyitott-e a jövő, előre meghatározott-e

a sorsunk? A kérdés a valóságos emberi életre vonatkoztatva túlságosan bonyolult, elfedi

a lényeget. Egyszerűsítsük le a problémát a lényeg megtartásával, hogy jobban lássuk a
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logikai-filozófiai összefüggéseket. Ehhez használjunk egy filozófiai világ modellt, amelyik

csak a probléma lényegére fokuszál. Több ilyen modellt, példát is bemutatok. Előtte azon-

ban elmagyarázok három fogalmat, melyek nélkül a későbbiek érthetetlenek. Milyen lenne

egy kaotikus, vagy ellenkezőleg egy determinisztikus, avagy a kettő közötti valószínűségi

– azaz részben determinisztikus – világ?

A fizikai determinizmusnak kettőse jelentése van, melyet gyakran nem különböztetnek

meg, mert gyakorlatban a megkülönböztetésnek nincsen jelentősége. Az első szempont,

hogy a rendszer valamely paramétere (állapota) amikor létrejön, akkor egyértelműen,

pontosan meghatározott-e, vagy sem. Most csak a meghatározott esettel fogunk foglal-

kozni. A második szempont a rendszer jövőbeli állapota meghatározásának a korlátja,

annak mértéke, ami jellemzi egy rendszer determinisztikus mivoltát. Bemutatom ezeket

négy, csak a filozófiai lényegre összpontosító példán.

(i) Útkereszteződés

Forgalmas útkereszteződésben állunk, hömpölyög az autók áradata. Minden rendben van,

az autók hol az egyik, hol a másik irányban haladnak. A járművek haladása rendezett so-

rokban történik, előrelátható, hogy mikor áll meg az egyik irány és mikor indul a másik. A

forgalomirányítás modelljében gondolkozva rend van a kereszteződésben. Most hirtelen el-

romlanak a közlekedési lámpák. Néhány autó bennragad a kereszteződésben, mások össze

vissza hajtanak. A becsatlakozó utcákon néhány perc alatt torlódás jön létre, zűrzavar

keletkezik. Megszűnt a rend a közlekedési szabályok nézőpontjából – egy adott modellből

nézve – de a járművek fizikájának a szintjén, fizikai modellel szemlélve az eseményeket

megmaradt a szabályszerű viselkedés. Mindkét esetben biztosak vagyunk benne, hogy

az autók mozgása megmagyarázható. Mindkét esetben hiszünk abban, hogy a járművek

mozgásának mindig volt oka, és ezekben az okokban pedig azért hiszünk, mert úgy véljük

a kaotikus esetben is szabályoknak megfelelően történik minden, csak ezeket az egyedi

szabályokat nem szervezi egységbe a jelzőlámpák működése. Nem változtak meg a fizika

törvényei, és a motorok, kerekek, fékek és lámpák viselkedése továbbra sem mond ellent
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a fizika törvényeinek. A vezetők is tudják merre akarnak menni, és ilyen módon min-

den mozgás – a zavaros is – megmagyarázható, csak ez a magyarázat jóval bonyolultabb a

második esetben, mint az elsőben, amikor még jól működtek a jelzőlámpák. Ez a példa ér-

zékletesen mutatja, hogy egy jelenség bonyolult, emberi szempontból szabálytalan mivolta

önmagában nem alapozza meg azt, hogy nincsenek a mélyében érvényben olyan másfajta

szabályszerűségek, amelyek magyarázatul szolgálnak arra ami történik. A szabályszerű-

ségek és okok megtalálása attól függ, hogy milyen modellel kívánjuk megmagyarázni az

eseményeket. A választott keret elmélettől függ, hogy van-e szabályszerűség és mi az ok.

E közlekedésről szóló példa ugyan szemléletes, mert a mindennapi életből vett ismert je-

lenség, de nem elég elvont, és túlságosan összetett, sok részletkérdés vonja el a lényegről

a figyelmünket. Nem tudjuk egyszerű matematikai eszközökkel leírni ami történik, így

filozófiai vizsgálódás céljára kevésbé tanulságos. Lássunk egy jobb példát.

(ii) Háromszög

3. ábra. háromszög

Képzeljünk el egy egyenlő oldalú háromszöget melynek min-

den oldala egységnyi hosszúságú, és három oldalának nevei:

A,B,C (3. ábra). Ekkor a háromszög kerületének minden

egyes pontját egyértelműen meghatározhatjuk úgy, hogy A

és C találkozási pontjából kiindulva B irányába kijelölünk

egy haladási irányt, így minden oldalnak lesz eleje és vége.

Az oldalak elejéhez 0, a végükhöz 1 számot rendelünk, és

a közbenső helyeket is arányosan értelmezzük. (Nem mon-

dom, hogy elnevezzük, mert nincs annyi név ahány valós

szám van.) Az A-hoz tartozó számokhoz nullát, a B-hez tartozó számokhoz 1-et, míg

a C-hez tartozó számokhoz 2-t adunk hozzá. A háromszög kerületének összes pontja így a

nulla és három tartományba fog esni. Legyen három ilyen háromszögünk, és mindegyikben

pattogjon egy pont vagy parányi kör vég nélkül. Diszkrét időskálán képzeljük el a pont

mozgását, és csak arra figyelünk, csak azt értelmezzük, amikor a pont a háromszög egyik

oldalán van. Azzal nem foglalkozunk, hogy miképp és mennyi idő alatt ér oda a pont.
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Föltételezzük, hogy minden esetben egy diszkrét időegységnyi idő alatt érkezik a követke-

ző helyre a pont. Ezek pályáját a háromszögekben három különféle szabály határozza meg.

(0) Mindhárom esetben a pont minden diszkrét időpontban egy és csak egy teljesen

pontosan meghatározott helyen van. Ez a kikötés csak a mi modellünkre érvényes,

amelyik idealizálja a valóságos történéseket. A valóságban sok esetben nem tud-

juk teljes pontossággal meghatározni egy rendszer paramétereit, sokszor közelítéssel

élünk, vagy valószínűségi eloszlás függvényt rendelünk némelyik rendszer jellemző-

höz. Hogy ez a bizonytalanság objektív tény-e, avagy a mérési bizonytalanságból

fakad, az más kérdés, és sokszor nem eldönthető.

(1) Az első háromszögben, ha a pont valahol van, akkor a következő oldalba való becsa-

pódás helye egyforma valószínűséggel bármelyik pontja lehet a háromszög oldalának,

még az is előfordulhat, hogy egy helyben marad a pont.

(2) A második háromszögben a pont valamelyik oldalba való becsapódási szöge meg-

egyezik a visszaverődés szögével.

(3) A harmadik eset a másodikhoz hasonlít azzal az eltéréssel, hogy a visszaverődési szög

nincs pontosan meghatározva, csak annyi biztos, hogy a visszaverődő pont iránya

két szélső érték közé esik, de hogy melyik lesz a két szélső érték között a tényleges

visszaverődés szöge, arra nincs szabály, az véletlenül következik be.

4. ábra. koncepciók

A szabályoknak megfelelő világokat ábrázolják az alábbi ábrák (4. ábra). Érdemes lenne

azt is megvizsgálni, miképp változna a modell, ha több, esetleg nagyon sok parányi kör
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pattogna a háromszögekben, és azok a háromszögen belül egymással is ütközhetnének,

esetleg vonzanák, vagy taszítanák egymást, vagy másképp hatnának egymásra.

A pontok minden egyes oldalba való becsapódásához tartozik egy egyértelmű szám. Így az

előző feladat egy pont pattogása esetén átalakítható számsorozatok meghatározásává. A

második esetben ezt a számsorozatot egyértelműen meghatározza a becsapódási és vissza-

verődési szög egyenlősége, viszont az első és harmadik esetben véletlen sorozatot kapunk.

Véletlen sorozaton a következőt értem: olyan feltételezett végtelen sorozat részsorozata,

amelyik semmilyen determinisztikus automatával (pl. Turing géppel) nem generálható.

A determinisztikus kikötés ebben a meghatározásban nem lényeges, hiszen két végtelen

véletlen sorozat egybeesése kizárható. Viszont lényeges annak a belátása, hogy bármilyen

véges n tagú számsorozathoz konstruálható olyan matematikai formula vagy véges auto-

mata, amelyik első n tagja pontosan az adott sorozat. Ebből következik, hogy ha csak

véges sok szám áll a rendelkezésünkre, abból teljes bizonyossággal nem tudjuk kikövet-

keztetni, hogy a sorozat véletlen-e, vagy ellenkezőleg valamilyen szabály vagy automata

hozta létre. Így annak a filozófia érvnek, hogy véges sok megfigyeléssel nem tudjuk bebizo-

nyítani valamely végtelen sok esetre értelmezett törtvényszerűség létét, a megfordítása is

igaz, véges sok megfigyeléssel önmagában az sem cáfolható, hogy a háttérben meghúzódik

valamilyen bonyolult szabály.

Matematikai nézőpontból másodlagos, hogy a pattogó pont egy kör kerületén, vagy egy

háromszög oldalain, vagy egy egyenesen helyezkedik el. A lényeges az, hogy a pont egy

véges szakaszt ciklikusan bejár ahol az i+ 1-ik diszkrét időpontban elfoglalt helyét az i-ik

időpontban lévő helye határozza meg valamilyen függvény által. Sejtésem szerint, feltéve,

hogy a szakasz folytonos, és a pont egymás után irracionális számoknak megfelelő pozíció-

ba kerül, a pont végtelen idő alatt egyenletesen kitölti a szakasz helyeit, ha viszont a pont

helye racionális számok sorozatának felel meg, akkor a pont ciklikusan ismétlődő pályán

halad. E két állítás tartalmazza az időt, de igazsága időtlen. (De bizonyítással sajnos nem

tudok szolgálni.) Mindkét esetben feltételeztük, hogy a pont bármely helyzetéhez tartozó

következő helye egy függvény által egyértelműen meghatározott. Másként mondva a pont

pályája determinisztikus ebben a két esetben. Ne gondoljuk azonban, hogy ennek a de-
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terminizmusnak a jellege egyszerű. Vajon miféle képességek, milyen eszközök kellenének

ahhoz, hogy a pont helyét bármely későbbi időpontban előre lássuk?

Vizsgáljuk először csak a determinisztikus eseteket, amikor a pont bármely két egy-

más utáni helye egyértelműen meghatározza a következő helyét. Első lépésben tegyük fel,

hogy csak egy pont mozog ciklikusan a véges szakaszon. Ha a pont helyei racionális szá-

moknak felelnek meg, melyek tört formában ábrázolhatók, akkor egy végtelen képességű

matematikus bármely későbbi időpontban meg tudja határozni a pont helyét formulákkal

való számolással, viszont egy digitális számítógép amelyik numerikus számításokat végez,

már racionális számokkal is kis hibával számol, erre nem képes. Azért nem, mert nem

törtek, hanem számsorozatok alakjában ábrázolja a számokat. Pl. az ‘1/7’ számnak egy

végtelen számsorozat felel meg, aminek csak töredékét képes a számítógép ábrázolni (pl.

1/7 ∼= 0.142857143). A gép akkor is csak rövid távon képes jó közelítéssel meghatározni

a pont helyét, ha az irracionális számok sorozatán halad. Ám ekkor már a korábban em-

lített végtelen képességű matematikusnak is számok aktuális végtelen sorozataival kéne

tökéletesen pontosan számolnia, ami csak úgy lehetséges, hogy ezekre a számokra for-

mulákon belül egy-egy számjellel (pl.π) hivatkozik. Viszont egy ideális analóg automata

képes lenne pontosan meghatározni a pont helyét bármely későbbi állapotban, csakhogy

ideális analóg automata a fizikai valóságban nem létezik.

A második esetben vegyük azt a még mindig determinisztikus verziót, amikor nagyok sok

egymással is ütköző kicsiny kör pattog. Az ütközések következményeit is egy determinisz-

tikus szabály rögzíti. Analóg automatával ekkor is célt érhetünk, de a végtelen képességű

matematikus valószínűleg elvileg megoldhatatlan problémák tömege elé kerül, és a legke-

vesebbre a számítógépek képesek. Részben determinisztikus viselkedést feltételezve csak

rövid távon, és csak adott hibával tudjuk megjósolni a pattogó pont, vagy körök helyét.

Ekkor nem fontos mi modellez – véges automata, Turing gép vagy analóg számítógép –

előre látási lehetőségek vannak, de korlátozottak.

Miképp változna a modell ha háromszög helyett gömböt választanánk, és az objek-
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tumok nem két dimenzióban, hanem háromban (vagy többen) mozognának, és a gömb

tágulna? Ezen kérdések megválaszolása komplikált matematikai apparátust igényel, én

most inkább tovább egyszerűsítem a modelleket.

(iii) Egydimenziós világ

Még egyszerűbbé válik a példa, és könnyebben modellálható a filozófiai tartalom lényegé-

nek megőrzése mellett, ha a pont mindössze egy véges egyenes szakaszon halad. Annyival

is legyen egyszerűbb a vizsgálódás, hogy a szakasz csak diszkrét helyekből, adott eset-

ben 32 helyből álljon, 32 egymást követő természetes szám növekvő elrendezése szerint.

Háromféle szabály alapján három véges világot képzelünk el. Mindhárom véges világ 32

helyből áll, az idő is diszkrét, és egyetlen dolog van mindhárom világban, és az az egy dolog

időnkét változtatja a helyét. A szabályok felírhatók formális nyelven, rekurzív függvény

formájában. Fontosak ezek a formulák, a később visszatérek rájuk. Ezekben az egyszerű

világokban lévő dolgoknak a helyük az egyetlen jellemzőjük. A modelleknek diszkrét belső

idejük van, amelyik folyamatosan, egyenletesen előre múlik és körbe jár.

A példák lefordíthatók véges automata modellek nyelvére is – két esetben ezek nem deter-

minisztikus automaták – aminek egy konkrét működő példája az Internetről való letöltés

után ki is próbálható. A táblázatkezelő modellek mutatják a modell világában lévő ob-

jektum helyét és idejét.

http://ferenc.andrasek.hu/modellek/det-hu.xlsx

A táblázatkezelő modell három példát mutat be. A három példa szemléletesen mutat

három világot: egy teljesen kaotikusat, egy teljesen determinisztikusat, és egy részben

determinisztikusat (valószínűségit). A második és harmadik világban érvényesek szük-

ségszerű igazságok: pl. a pont soha nem megy hátra, és véges idő alatt eléri a végső

helyzetét. Bizonyos szükségszerű állítás még az első, kaotikus világban is igaz: a pontnak

minden időpontban van egy és csak egy helye, de a pont történetéről már semmiféle biztos

előrelátással nem élhetünk. (Egy más bonyolultabb modellben, ahol a pont helye csak va-

lószínűségi függvénnyel adott, a helyek statisztikai eloszlás függvény formáját öltik.) Nem

tudjuk megadni minden esetben, hogy mi fog történni, de bizonyos hogy le fogja írni a
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5. ábra. determinizmus modell

pont haladását egy függvény. Ennél több is igaz. Meghatározható azon függvények véges

halmaza amely elemei között ott lesz a jövőt leíró függvény is. Ez a függvény pontosan

leírja a jövendőt, de nem határozza meg azt. Annak köszönhetően, hogy ezek véges vilá-

gok, mindhárom esetben ki is számolható az összes lehetséges függvény. A pont véges idő

alatti világtörténete 32 diszkrét időpontot feltételezve az alábbi szabályok szerint alakul.

Ezek valójában rekurzív függvények.

(0) Mindhárom esetben a pont minden diszkrét időpontban van egy és csak egy teljesen

pontosan meghatározott helyen. (Mint korábban említettem, ez a kikötés csak a mi

modellünkre érvényes, amelyik idealizálja a valóságos történéseket.)

(1) Az első esetben a pont bármelyik x helyet követő állapot után bármelyik másik y,

vagy éppen azonos (x=y) helyre kerülhet. Így a számok tetszőleges véletlen sorozatát

kapjuk.

(2) A második esetben a pont elindul a ‘1’-jelnek megfelelő helyből, a következő hely
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ahova érkezik a ‘2’ jel, majd a ‘3’ jelhez jut, és így tovább egészen addig amíg az

utolsó, a ‘32’ jel által jelölt helyig elér. Ez után ismét a ‘1’ helytől folyatatja tovább

az útját. A szabály részben formalizált, ‘A sorozat’ szemléletű nyelven.

Ha időpont<32 Akkor következő–hely=jelenlegi–hely+1; más esetben következő–

hely=1.

(3) A harmadik esetben a pont soha nem megy hátra, de nem megy előre többet, mint

három egység. Mehet előre egy, kettő, három távolságegységet, vagy éppen semmit.

Hogy pontosan mennyit megy előre az a véletlenen múlik. A szabály részben forma-

lizált, ‘A sorozat szemléletű’ nyelven:

Ha időpont<32 Akkor (következő–hely=jelenlegi–hely + véletlen szám, kivéve ha a

hely túlmutatna a határon. Utóbbi esetben levonunk a helyből 32-t); más esetben a

következő-hely=1.

A fenti (2) és (3) formulákban szereplő ‘időpont, jelenlegi–hely, következő-hely’ kifejezések

egy csak a kibertérben, a számítógép működése közben értelmezett program nyelv változói,

melyek tényleges értéket működés közben kapnak. Ezek nem logikai–matematikai formu-

lák a szó szigorúan pontos filozófiai értelmében. Itt a formulákban szereplő ‘idő’ változó

használja a mindenkori ‘jelen’ és ‘múlt’ fogalmát. Ezek után vizsgáljuk meg az alterna-

tívák számát. Az alábbi számok a lehetséges világtörténetek számát mutatják, melyek

könnyedén kiszámolhatóak, meghatározhatóak a fenti szabályok alapján:

kaotikus világ: 45, 671, 926, 166, 590, 700, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000

determinisztikus világ: 1

valószínűségi világ: 4, 611, 686, 018, 427, 390, 000

A számok mutatják, hogy ezek lényegesen különböző világok, miközben az „ahogy

lesz, úgy lesz” érv, mint cáfolhatatlan igazság, mindegyikükben érvényes. Két esetben

nem tudjuk vagy nem tudjuk pontosan meghatározni a jövőt, a pont történetét, de azt

mégis biztosan tudjuk, hogy létezik egy függvény ami leírja a jövőt, a pont eljövendő

történetét. Az előző mondatban szereplő „létezik” szó az ami a filozófiai görcsöket okoz-
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za. Létezik a jövőt leíró függvény, de nem tudjuk előre melyik az, és két esetben nem is

tudhatjuk, nem tudjuk előre kiszámolni a világvonalat jelentő függvényt. Ugyanakkor a

függvény semmilyen befolyással nincsen az eseményekre, csak leírja azokat. Ha rosszul

írná le, akkor is minden ugyanúgy történne, mert a modell belső törvényszerűségei hatá-

rozzák meg a jövőbeli eseményeket és nem a világvonalak. Konstruálható olyan modell is,

ahol a világvonalak oksági hatással bírnak, mert előírják az eseményeket, de ez a modell

nem ilyen. És van értelme az előreláthatatlanság és előreláthatóság értelmezésének és fo-

kozatbeli megkülönböztetésének a második és harmadik példa alapján. Más pontosságú

előrelátásokat tesz lehetővé a második, és mást a harmadik világ, és ebből következően

mások a bennük érvényes természeti törvényeket megfogalmazó állítások is.

(iv) Pénzfeldobás

Képzeld el, hogy a világ egyetlen pénzérméből áll, annak is csak két állapota lehet, fej

vagy írás, és ez a világ összesen három pillanatig létezik. Keletkezik, van, majd eljön az

utolsó pillanat. Teljesen mindegy hogy ebben a világban létezik-e valamilyen természeti

törvény, ami kiszámíthatóvá teszi, vagy valószínűsíti, az érme következő állapotát, vagy

sem. Az érme összes lehetséges története ettől függetlenül meghatározott az alábbi módon:

1. fej fej fej; 2. fej fej írás; 3. fej írás fej; 4. fej írás írás; 5. írás fej fej; 6. írás fej írás; 7. írás

írás fej; 8. írás írás írás

Bárhogy dobod föl háromszor a pénzérmét, a valóságos eseménysor ott lesz a fenti

sorozatok között. Vegyük azt az állítást, hogy: a második dobás fej. És ezt az állítást a

második dobás előtt tesszük. Van-e igazságértéke ennek a mondatnak, már most, amikor

még nem dobtuk föl másodszor az érmét? A logika szerint van – csak nem ismerjük

– mivel a dobás illeszkedni fog az egyik lehetséges sorozatra, arra, amelyik a valóságos

dobás sorozatot leírja. Most persze még nem tudjuk, hogy melyik az, de ott van a fentebb

felsorolt lehetőségek között. Vajon a logikának ebből a feltevéséből valóban az következik,

hogy akkor a pénzfeldobás nem véletlen, hanem előre kiszámítható, azaz determinisztikus
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esemény? Nyilván nem.

Hol a hiba a logikai determinizmusban?

Mutatok példát egy olyan világra, ahol nem törvényszerűségek (szabályok) hanem az

előre rögzített világvonalak határozzák meg a jövőbeli eseményeket. Itt ezért tehát oksági

kapcsolat van a tényeket leíró grafikon és a modell belső valósága között. (A való világban

nincs ilyen grafikon.) A modell sokban hasonlít a korábbiakhoz, melyet röviden ismertetek.

http://ferenc.andrasek.hu/models/time-series2dim.xlsx

Ez egy determinisztikus világ – lényeges, hogy az – ahol az objektum világvonalát a

táblázatkezelő egyik munkalapján található diagram ábrázolja. A modell egydimenziós

világában egy objektum halad előre. A világvonal előírja, hogy melyik időpillanatban hol

van az objektum. Az objektum a hetedik pillanatig előre halad, utána három idő atomig

áll, majd előre megy a tizennegyedik helyig, ahol visszafordul, és a

6. ábra. logikai determinizmus modell - A

tizenegyedik helyen fejezi be pályáját. A világvonal természetesen szabadon módosít-

ható, de célszerű, ha most csak az időben előre haladó lehetséges világvonalakban gondol-

kozunk. A modell az egyik munkalapon (6. ábra) a mindenkori jelent jeleníti meg, és itt

található egy ennek megfelelő mondat is: „Az objektum most a 2-es számú helyen van.”

Ez egy alkalmi mondat, nem pedig perfekt mondat, nem propozíció. A mondat annak

megfelelően változik, hogy ténylegesen hol van az objektum, és a mondat mindig igaz.
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A másik munkalapon (7. ábra) az igazság időtlen dimenziójában ábrázoljuk az objektum

világvonalát. Két idő dimenzió alkalmazásával a korábban ismertetett módon jelenítjük

meg, a minden időponthoz tartozó jelent, és az objektum akkori helyét. Ezen a munka-

lapon perfekt mondatokat fogalmazhatunk meg az objektumra vonatkozóan. A modell

igazra vagy hamisra értékeli az állításunkat annak megfelelően, hogy a modell által előírt

világvonal igazolja-e az állítást vagy sem.

7. ábra. logikai determinizmus modell - B

Ebben a determinisztikus modellben jól láthatóan a jövőre vonatkozó állításoknak épp

úgy van igazságértéke, mint a múltra vonatkozóknak. Ez azért van így, mert ez egy deter-

minisztikus modell – a szó fizikai értelmében – és a tér–idő grafikon nem a lehetőségeket,

hanem a tényeket ábrázolja, ami az alapja az logikai értékeknek.

Ezt írtam korábban: „Adott tehát azon mondatok halmaza, melyek életed tényeit írják

le, bár nem ismered ezek java részét. Ez azonban mellékes, életed jövőbeli tényei léteznek,

csak ismeretlenek előtted. Életed tehát e tények által előre meghatározott. Adott tehát

azon mondatok halmaza, melyek életed tényeit írják le, bár nem ismered ezek java részét.

Ez azonban mellékes, életed jövőbeli tényei léteznek, csak ismeretlenek előtted. Életed te-

hát e tények által előre meghatározott.” Most már belátható, hogy ez téves következtetés

volt. A világ eseményeit a fizika törvényei határozzák meg. Amennyiben a fizika törvényei
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determinisztikusak, úgy a jövő előre meghatározott, de nem a világvonalak grafikonja ál-

tal, mert az csak következmény. Ha a fizika törvényei nem determinisztikusak, akkor is

létezik a korábbiakban meghatározott események (függvények) teljes halmaza, de azok

pusztán lehetséges események. Ebben az esetben a jövő nyitott, mert nem meghatározott,

hogy melyik valósul meg a lehetséges események közül. A modellekben meghatározott az

összes lehetséges események halmaza, de csak a determinisztikus esetben tudjuk kikövet-

keztetni, hogy ezek közül melyik fog megvalósulni. Nagy különbség van egy lehetséges

és egy valóságos tény között. A függvények vagy a lehetséges tények halmaza csak bizo-

nyos modellek esetén befolyásolja a történéseket. Mint korábban írtam egy példa kapcsán:

„Ontológiai szakadék tátong a logikai-matematikai törvények világa és a fizikai események

világa között. Az objektum történetét nem az határozza meg, hogy a jövőjét leíró függ-

vény szükségszerűen létezik, hanem az az oksági kapcsolat, ami a modell világában lévő

függvény – a x-ek egy grafikonja – és a modell valóságos időbeli működése között van. Az

oksági kapcsolat, a modell mint automata determinisztikus működése nélkül, a függvény

nem befolyásolná az eseményeket, nem befolyásolná a jövőt. Csak azért határozza meg a

x-ek által leírt grafikon a modell eseményinek történetét, mert ez egy ilyen modell, így

működik. Lehetne másmilyen is, olyan is, amelyik valószínűségi alapon működik és nem

determinisztikusan. Ekkor már nem látnánk előre a jövőt a modell világán belül.”

Jövőre vonatkozó állítások

Determinisztius modell esetén kiszámíthatóak a jövőbeni események, állapotok, és azok

egy diagramon ábrázolhatóak – a múltbeli események csak lineáris oksági láncok esetén

következtethetőek ki. Ha tudnánk, hogy melyik függvény írja le a jövőt, mert a modell de-

terminisztikus, a függvény akkor sem volna azonos azzal, amit leír. Ha ismernénk a jövőt

leíró függvényt valamely v időpontban, amely leírja a jövőt egy későbbi w időpontban,

attól az a tény, ami a jövőben fog létre jönni még nem létezik a jelentben. Akkor miért

feltételezi a klasszikus kétértékű logika, hogy a jövőbeli w időpontra vonatkozó állításnak

is van már most, a v időpontban igazságértéke? Két indok is van.
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1. A logika egyik – ha nem a legfontosabb – feltevése, hogy ha a premisszák igazak,

és a következtetés helyes, akkor a következmény is igaz. Még akkor is igaz, ha a jö-

vőre vonatkozik. Nehézséget okozna a klasszikus kétértékű logika elmélete számára

a jövőre vonatkozó állítások kétértékűségének korlátozása, hiszen ezt nehéz lenne

megadni pusztán a logikai szerkezet alapján. Ezért feltételezi a klasszikus kétértékű

logika – az elmélet teljessége és egyszerűsége kedvéért – hogy minden a jövőre vonat-

kozó perfekt mondatnak (más felfogásban propozíciónak) is van logikai értéke, csak

még hozzáférhetetlen, ismeretlen. Ez a különös feltevés kevesebb zavart okoz, mint

valamilyen bonyolult alternatív rendszer kidolgozása. Ugyanakkor kidolgoztak olyan

többértékű, nem klasszikus logikákat, ahol a jövőre vonatkozó állításoknak neutrális

értéke van, sem nem igazak, sem nem hamisak, és vannak az idővel foglalkozó más

logikai rendszerek is, amelyek túlmennek a klasszikus logikán.

2. A létezésnek a köznapi és filozófiai jelentése (értelme) eltér a formális (szimbolikus)

logika gondolkozásmódjától. Quine figyelmeztet rá – a logika az egzisztenciális kvan-

torral fejezi ki a létezést, de az egzisztenciális kvantor által kifejezett létezés nem

időben értendő. A klasszikus logikában használatos egzisztenciális kvantor egyaránt

jelenti a múltat, jelent és a jövőt. Egy idő változót tartalmazó nyitott mondat terje-

delme az időpontok halmazán értendő, és annak nem része a jelenhez való viszony.

A klasszikus kétértékű logika szerint a jövőre vonatkozó perfekt mondatoknak van

(időtlen, állandó) igazságértéke már most, a jelenben. (Mindegyiknek) Ez az elmé-

let belső, szakmai feltevése, amely egyfajta idealizáció, melyhez hasonlót minden

egzakt tudomány alkalmaz. Egy példa jobban érthetővé teszi mindezt. Cseréljük

ki az egyik perfekt mondatban az időadatot egy változóval, amelyik az időpontok

tartományán értelmezett. Egy ilyen nyitott mondat: »Pomázon fáklyás felvonulást

tartanak t – időpontban.« A szimbolikus (matematikai) logika nézőpontjából, ezt

a nyitott mondatot bármelyik múlt, jelen vagy jövőbeli időpont igazra értékelheti,

amennyiben akkor és ott valóban fáklyás felvonulást tartanak, tartottak vagy tarta-

ni fognak. Nem szükséges, hogy az igazságot meglapozó tény már most a jelenben

létezzen, elegendő, ha a jövőben fog létezni, mert a logika így, időtlen értelemben
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érti a létezés fogalmát az ő matematikai nyelvén. Ebben az értelemben a logika és

a matematika eternalista. (Pl. a halmaz és eleme reláció is időtlen. Ha Szókratész

bölcs’, és ezt a halmazelmélet nyelvén fogalmazzuk meg, akkor egy időtlen, örök

igazsággá válik.) A köznapi nyelv vagy a program nyelvek nem így gondolkoznak,

és azok a filozófusok, akik szintén a köznapi nyelvet használják téziseik magfogal-

mazására, szintén időbeli vonzattal használják a létezés fogalmát. Ezért számukra

a logika vagy a matematikai fizika gondolkozásmódja érthetetlen. A létezés logikai,

és nem filozófiai értelmű fogalma alapozza meg, hogy mindhárom esetben minden

jövőre vonatkozó állításnak van egyértelmű igazságértéke, csak nem tudjuk idő előtt,

hogy mi az.

Az idő B-sorozat alapú elmélete a logika és a matematikai-fizika szemlélete – az igazság

lét-dimenzója – az idő A-sorozat alapú szemlélete a mindennapi lét dimenziója látásmódja.

A filozófiai probléma a kettő egymásra való reflexiója. Ezért mondja Szent Ágoston: „Mi

hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni,

nem tudom.”

Létezik-e jelen?

A ‘jelen’ fogalma valami elme független tulajdonságot fejez ki, vagy csak számunkra,

emberek számára létező pszichológiai fogalom? A válasz attól függ, hogy milyen keretel-

méletben gondolkozunk. Az idő és a létezés más fogalmát használja a matematikai–fizika

és a logika, és más fogalmát a mindennapi élet, a józan ész, és a számítógépes programok.

A fizikusok derítették ki a legtöbb meglepő tényt az időről. A Speciális relativitáselmé-

let felfogását személetesen ábrázolja a Minkowski-féle négydimenziós tér. Ebben a jelen

mint a fénykúp kezdőpontja jelenik meg, amelyik mutatja, hogy mely események hathat-

nak a jelenre, és a jelenből kiindulva mely jövőbeli eseményekre lehetünk hatással. Az

események ábrázolása ebben a koordináta rendszerben időtlen. A múlt épp úgy létezik,

mint a jövő. Ez az időtlenség azonban nem a relativitáselmélet következménye, hanem

a matematika alkalmazásáé. Egyszerűbb példán is jól látható ez. Az az ábra (2. ábra)

is matematikai-geometriai szemlélettel ábrázolja a történéseket, és az események azon

23



a grafikonon is időtlenül jelennek meg a mindennapi lét nézőpontjából, amelyikkel ko-

rábban Caesar életét ábrázoltam. A múlt eseményeit ábrázolja a grafikon, miközben a

grafikon maga a szemlélője számára a jelenben van. A newtoni fizikában is így jelenik

meg a valóság. A mozgás ábrázolása mint az út–idő függvény deriváltja, maga nem mo-

zog, hanem csak egyszerűen van, létezik. A mozgást leíró függvény grafikonja maga nem

mozog, hanem statikus. A statikus szöveg világában nem is lehet más, szükségszerűen

olyan amilyen. A logika nézőpontjából a múlt, jelen és jövő relációként ábrázolható ellent-

mondásmentesen.3 Az idő kérlelhetetlen múlása az időskála szigorú rendezésében jelenik

meg: ha két időpont nem azonos, akkor nem is lehet egyidejű. Egy következő időpont

nem lehet egyidejű a mostanival, nem lehet ugyanaz az idő. (Csak diszkrét időskála ese-

tén kezdődhetne határozott névelővel az előző mondat.) Ugyanez az események osztályára

nem igaz, az események osztálya parciális rendezést alkot egy időskálára vonatkoztatva,

ahol az időskála segítségével címkézzük föl az eseményeket. A ‘jelen’ fogalmából ez jelenik

meg az igazság lét-dimenziójában. A ‘jelen’ fogalma, ahogy számos filozófus vagy költő

a hétköznapi nyelv jelentésével kifejezi, a matematikai logika nyelvén kifejezhetetlen az

igazság dimenziójában (a statikus szövegek világában), ezért nem része a fizikának. Mind-

azonáltal a filozófusok által kutatott rejtélyes mindenkori ‘jelen’ része az objektív (elme

független) valóságnak, bár csak a kibertérben (vagy a filmen) jeleníthető meg. Lehetetlen

olyan klasszikus kétértékű formális (matematikai) logikát csinálni, ahol a mondatoknak

változó igazságértéke van a jelen függvényében, viszont a számítógépek program nyelvei

épp ellenkezőleg, mindig a jelenben gondolkoznak. Láthattuk a korábbi nagyon egyszerű

táblázatkezelő modelleken, hogy a valóságos időben és események hatására kapnak érté-

ket az egyes program változók, és a formulák értéke annak megfelelően változik, azaz nem

statikus. Ez alapvető eltérés a filozófiai logika szemléletéhez képest. A kettő összekeverése

viszont zavart okoz. Az un. változó igazságértékű propozíció, amiről többen írtak, valójá-

ban egy nyitott mondat, semmi szükség a feltételezésére.

Sok filozófus ezt nem érti. Pl. Dean W. Zimmerman egyhelyütt a következő A-sorozat
3v.ö. Matt Farr: On A- and B-Theoretic Elements of Branching Spacetimes, Synthese September 2012,

Volume 188, Issue 1, pp. 85–116 Szerinte a reláció argumentumába időpont helyett időskálát helyezve
vagyunk képesek kifejezni az A sorozat természetét, és ez több, mint az általa „perspektivizmusnak”
nevezett relációs felfogás.
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jellegű definíciót adja:4

p-is True at T =df It was, is or will be the case that: p is True and T is present

illetve: x is F at T =df x is F and T is present.

Vajon szerinte az utóbbi miben különbözik ettől a hagyományos formulától:

F (x, t) =df F (x, t) & t− present

Adjunk értékeket a változóknak és egyben interpretáljuk is azokat, hogy értsük, mit

mond ez a definíció:

Esik az eső (Pomázon, 2017. szeptember 2-án) =df Esik az eső (Pomázon, 2017.

szeptember 2-án) & most 2017. szeptember 2-a van.

Vajon mire gondolt a szerző? Úgy tűnik, mintha szerinte csak a jelenben állíthatnánk

egy tényt a pomázi időjárásról, ami abszurdum. Ha viszont az ‘F (x, t)’ formulát a ki-

bertérben használjuk, ahol az automata ad értéket a mindenkori jelenben a változóknak,

akkor pontosan azt az értelmet kapjuk meg, amire Zimmenrman és az idő A teoretikusai

gondolnak.

4The A-Theory of Time, The B-Theory of Time, and Taking Tense Seriously’ in Dialectica, Vol.59,
N◦4 (2005), pp. 401–457 Dean W. Zimmerman
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