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Me zei Ba lázs

ARISZ TO TE LÉSZ ÉS CAN TOR A VÉG TE LEN RÔL

A gö rög ape iron szó, me lyet köz ke le tû en vég te len nek for dí tunk, ere de ti leg olyan „ha tár ta lan sá got” 
je lent, me lyet a ta pasz ta lás so rán meg va ló su ló meg ha tá ro zott ság hi á nya jel le mez. Mi vel a perasz, 

„ha tár” szó a peirao, „ta pasz tal” igé vel függ össze1, az apeiron nem egy sze rû en a sta ti kus ér te-
lem ben vett „ha tár nél kü li sé get” fe je zi ki, ha nem azt, ami nek a ha tá rá hoz nem le het el ér ni, vagy 
amit mint va la mit, ha tá rolt dol got, nem le het meg ta pasz tal ni.2 Ez ma gya ráz za, hogy Arisz to te lész 
meg kö ze lí té sé ben az ape iron el sôd le ges je len té se az, „amin nem le het végig men ni”.3 To váb bá ez 
a ma gya rá za ta an nak is, hogy az ape iron va la mi nô – ne he zen meg ha tá roz ha tó – ér te lem ben már a 
leg ko ráb bi idô szak tól kezd ve te o ló gi ai ki fe je zés. Mint Arisz to te lész ír ja, az apeiront a ter mé szet fi -
lo zó fu sok „azo no sít ják az is te ni vel” (to theion).4 A ke resz tény te o ló gia fej lô dés, mely nek so rán az 
ape iron egy ér tel mû en is te ni att ri bú tum ként sze re pel, e ko ráb bi fel fo gás ra támaszkodot t.5 Ma ga 
Arisz to te lész, úgy tû nik több ér te lem ben is kri ti ku san ke ze li a ki fe je zést, no ha en nek pon tos tar tal-
ma nem min dig vi lá gos. A ne ki tu laj do ní tott kü lönb ség té tel „ak tu á lis” (en telekheía) és „po ten ci á lis” 
(dü namei) vég te len kö zött ma guk ban a szö ve gek ben sok kal bo nyo lul tabb. A Me ta fi  zi ka vo nat ko zó 
helyén6 a kö vet ke zô vég te len faj tá kat so rol ja fel: 

(1) A vég te len elô ször is az, ami meg ha lad ha tat lan, „amin le he tet len vé gig men ni”, mi vel „ter mé sze te”, 
jel le ge nem olyan, hogy ezt le he tô vé ten né. Il luszt rá ci ó ként sze re pel, mint más szö veg ré szek ben is, hogy 
a hang sem lát ha tó; a lá tás szá má ra a hang „vég te len”, va gyis ta pasz tal ha tat lan, fel fog ha tat lan.

(2) Má sod szor a vég te len az, amin nem vagy csak rit kán le het vé gig men ni (ta pasz tal ni, fel fog ni). 
(3)Harmadszor az, amin ter mé sze te sze rint vé gig le het ne men ni, de tény le ge sen ez még sem 

tör té nik meg.
(4) Ne gyed szer va la mi le het vég te len a hoz zá adás, a ki vo nás, avagy mind ket tô te kin te té ben. 
Az 1. tí pu sú vég te lent ne vez het jük min den ol da lú, az az ab szo lút vég te len nek – meg egye zô en a 

„lát ha tat lan hang” il luszt rá ci ó já nak a tar tal má val. A vég te len má so dik fo gal ma a köz ke le tû en ak tu-
á lis nak ne ve zett vég te len, mely nek lé tét Arisz to te lész nem ta gad ja tel jes mérték ben.7 A 3. és a 4. 
vég te len fo ga lom – a po ten ci á lis vég te len – más szö veg ré szek ben szo ro san ös  sze kap cso ló dik. Így 
a Fi zi ká ban csak az el sô há rom vég te len fo ga lom sze re pel. Az, hogy a Me ta fi  zi ká ban ne gye dik ként 
fel so rolt tí pus va ló já ban a har ma dik hoz tar to zik, vi lá go san meg fo gal ma zó dik a Fi zi ka egyik ál lí tá-
sá ban, mely ben Arisz to te lész ki je len ti:

1 Vö. pl. a la tin „per i tus” (ta pasz talt, jár tas) s a né met „Erfahrung” (ta pasz ta lat) ki fe je zé sek kel.
2 Az apeirosz – ala ki lag az ape iron hím ne mû alak já val meg egye zô ki fe je zés – „ta pasz ta lat nél kü lit”, „ta pasz ta-
lat lant” je lent.
3 Az ape iron PER gyö ke ugyan azt fe je zi ki, mint az azo nos ala kú la tin prae fi x um: a va la min ke resz tül ve ze tô 
moz gást.
4 Fi zi ka, 203b.
5 Nem he lyes te hát az a meg ál la pí tás, mely sze rint csak a patrisztikus kor ve zet te vol na be az apeiront po zi tív is te ni 
att ri bú tum ként. Nazian zoszi Ger gely az Eunomiosz el len írt ér te ke zé sé ben va ló ban ek ként al kal maz za az ape iron 
ki fe je zést Is ten re; de a kon tex tus vi lá gos sá te szi, hogy az író fô cél ja Eunomiosz gnósztikus ál lí tá sá nak a cá fo la ta. 
Eunomiosz ugyan is le het sé ges nek tar tot ta a tel jes, ki me rí tô is ten is me re tet. Ez zel szem ben han goz tat ja Ger gely a 
ha tár ta lan ság, vég te len att ri bú tu mát; ám ez, Arisz to te lészt ol vas ván vi lá gos, nem je lent lé nye gi új don sá got. A va ló-
sá gos új don ság nem az apeirosz teisztikus al kal ma zá sá ban, ha nem a ki nyi lat koz ta tás te o ló gi ai meg ala po zá sá ban 
ke re sen dô. Ez ugyan is Is ten ön köz lé sé rôl szól, s en  nyi ben a klas  szi kus apiron fo gal mát meg ha lad ja, át ala kít ja. 
6 1066a-b.
7 A csak „rit kán” meg ha lad ha tó vég te len fo gal ma fel te he tô en koz mo ló gi ai tar tal mú: csak az egyes vi lág cik lu sok 
vé gén meg va ló su ló át ala ku lás ban tör té nik meg az, hogy ez a „vég te len” vé gé hez ér. 
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Be szé dünk nem foszt ja meg a ma te ma ti ku so kat el mé le tük tôl (the o ría), ami kor ki mu tat juk, hogy a 
vég te len nem lé te zik tény le ge sen (en ergeía) a nö vek mény ér tel mé ben; asze rint, amin nem le het 
túl lép ni (adiex ité ton). Va ló já ban ne kik nincs szük sé gük a vég te len re és nem is hasz nál ják azt.8 

„A nö vek mény ér tel mé ben” ki té tel alap ján el fo gad hat juk, hogy a ma te ma ti kai vég te len az, ami e 
sze rint nem lé te zik tény le ge sen. Így a ma te ma ti kai vég te len po ten ci á lis, ami meg fe lel a fen ti (3) és 
(4) de fi  ní ci ó nak. Más fe lôl az a vég te len, „amin nem le het túl lép ni”, az idé zet ben – fel te vé sünk sze-
rint – már nem a ma te ma ti kai vég te len re utal, ha nem szö veg tor ló dás kö vet kez té ben az ab szo lút 
vég te len re; ar ra, amit a ma te ma ti ku sok „nem használ nak”.9 Min dent ös  sze vé ve jól lát ha tó, hogy a 
fi  lo zó fus fel fo gá sá ban lé te zik egy vég te len, mely fel fog ha tat lan, „meg ha lad ha tat lan”, mond hat juk: 
ab szo lút vég te len (fen tebb: 1.). Ez zel szem ben az ak tu á lis vég te len fo gal ma „az, amin nem, vagy 
csak rit kán le het vé gig men ni”. Arisz to te lész te hát meg en ge di az ak tu á lis vég te len fo gal mát. De 
en nek be lát ha tó sá gát meg szo rí tá sok kal ke ze li („rit kán”). Po ten ci á lis vég te len nek a ma te ma ti ka it, 
ab szo lút nak a to theion ér tel mé ben vett vég te lent tart ja. Er re más he lyek is utal nak, pél dá ul: 

A vég te len te hát nem lé te zik más ként, ha nem ek ként lé te zik, le he tô sé gi leg és fo gyat ko zás ban. 
Tény le ge sen pe dig úgy lé te zik, aho gyan azt mond juk, hogy „nap pal” és „játékok”.10 

A le he tô sé gi (po ten ci á lis, dünamei ) vég te len, mely itt „csak fo gyat ko zás ban” sze re pel, azo nos nak 
mond ha tó a ma te ma ti ku sok ál tal „hasz nált” vég te len nel, mely vagy nö vek szik, vagy csök ken, szem-
pont tól füg gô en. Ez a po ten ci á lis vég te len arisz to te lé szi fo gal má nak fe lel meg. A tény le ges (ak tu á lis, 
entelekheía, energeía) vég te len a fen ti idé zet ben, ki fej tet le nül, ha son lat for má já ban je le nik meg. E 
ha son lat — a „nap pal” és a „já té kok” — je len té se a cik li kus ság ra utal: aho gyan a nap pal vis  sza tér, 
aho gyan az olüm poszi já té kok is mét lôd nek, úgy ér ten dô az ak tu á lis (tény le ges) vég te len fo gal ma: 
mint vis  sza té rôn is mét lô dô mozgás.11 Az ak tu á lis vég te len e cik li kus fel fo gá sa azon ban ár nyal ha tó. 
A „nap pal” ta lán nem csu pán azt je len ti, amit az egy sze rû – kro no ló gi ai – cik li kus ság sze rint tu laj-
do ní ta nánk ne ki, ha nem tá gabb ér te lem ben vo nat ko zik ar ra a cik li kus ság ra is, mely rôl az egyik 
pla tó ni koz mo ló gi ai mí tosz szá mol be. Esze rint a va ló ság fo lya mat bi zo nyos cik li kus ság ban va ló sul 
meg, mely nek kez dô pont ja az is te nek vi lág in dí tó te vé keny sé ge, ki bon ta ko zá sa az em be ri auton o-
mizálódás fo lya ma ta, vég pont ja pe dig az „is te nek vis sza térte”.12 E cik li kus ság bi zo nyos ér te lem ben 

8 Uo. 207b. Vö. még „Bi zo nyos mó don a hoz zá adás sze rint vett vég te len ugyan az, mint az osz tás sze rin ti.”, 
Uo. 206b.
9 A szö veg ne he zen ér tel mez he tô vol tát jel zi, hogy egyes kéz irat ok ban a „nem lé te zik tény le ge sen” he lyett a 

„tény le ge sen lé te zik” sze re pel. A za vart az okoz za, hogy nem tel je sen vi lá gos, mi re vo nat ko zik „a vég te len nem 
lé te zik tény le ge sen”. Ál lás pon tom sze rint a „lé te zik” vagy „nem lé te zik” kér dé se vég ered mény ben er re vo nat ko-
zik: lé te zik-e az ab szo lút vég te len tény le ge sen, avagy nem. A vá lasz Arisz to te lész alap ján in kább igen, mint nem. 
A ma te ma ti kai vég te len nem lé te zik tény le ge sen, de az ak tu á lis vég te len igen. Az a kér dés, hogy az ab szo lút 
vég te len ak tu á lis-e, ne héz; úgy tû nik, hogy ami kor Arisz to te lész a vég te len tôl el vi tat ja a lé tet (ouszi a), ak kor az 
ab szo lút vég te len re vo nat ko zó an te szi ezt, vö. a „pla to nis tá kon” gya ko rolt kri ti ká ját, Fi zi ka 203a. Kü lö nös, hogy 
ép pen a pla to nis ták nak tu laj do nít ilyen né ze tet, ami kor má sutt épp Pla tónt vá dol ja az zal, hogy nem te kin ti lét nek 
azt, ami „túl van a lé ten”, vö. fen tebb 13. §. A szö veg tor ló dás egyéb ként, mint má sutt is, ta lán szán dé kos; azt 
szol gál ja, hogy csak gon dos ol va sás ál tal le hes sen el kü lö ní te ni az egyes fo gal mak kö rét. 
10 Uo. 206b.
11 Ez is meg erô sí ti az ak tu á lis vég te len koz mo ló gi ai je len té sét. 
12 „S ek kor az is ten... is mét el fog lal ja he lyét a kor mány rúd mel lett és el len ke zô irány ba for dít min dent...” (Politikosz, 
273e). Kü lön meg vá la szo lan dó kér dés, hogy a pla tó ni „koz mo ló gi ai mí to szok” men  nyi ben koz mo ló gi a i ak; s 
men  nyi ben ant ro po ló gi a i ak. Ez zel vö. az Ál lam is mert he lyét: „Ér tem: ar ra az ál lam ra gon dolsz, ame lyet most 
ala pí tot tunk, amely csak gon do lat ban lé te zik, mert ilyen a vi lá gon ninc s... De az ég ben alig ha nem van egy min ta 
an nak a sze me elôt t, aki ezt meg akar ja lát ni, s a ma ga bense jét a lá tot tak sze rint meg szer vez ni. Az mel lé kes, 
hogy van-e va la hol, vagy lesz-e: min den eset re csak en nek az ál lam nak az ügye it in téz he ti, má sét sem mi eset re 
sem.” (592b, Sza bó M. for dí tá sa). 
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vett vég re haj tá sa a pla to ni kus fi  lo zó fi a vol ta kép pe ni cél ja, ti. „a lé lek át ve ze té se (pe riagógé) az 
éj sö tét nap pal ból az iga zi ba, a lé te zô höz fel ve ze tô útra.” 13 A „nap pal” ezen el éré se ta lán ös  sze-
függ az zal a nap pal lal, ami re Arisz to te lész utal; ami kép pen az „olüm poszi já té kok” cik li kus sá ga 
sem egy sze rû en kro no ló gi ai vis  sza té rést, ha nem a vi lág rend bi zo nyos, jel ké pe sen fel mu ta tott, de 
va ló sá go san be kö vet ke zô meg úju lá sát fe jez te ki. 

Arisz to te lész nagy va ló szí nû ség gel eh hez kap cso ló dó gon do la tok ra utal, ami kor ki je len ti, hogy 
„a vég te len ép pen el len té tes nek bi zo nyul az zal, ami nek állítják”.14 Az el len té tes ség e gon do la ta – ami 
más vo nat ko zás ban a böl cses ség meg szer zé sé vel kap cso lat ban ugyan csak el hang zik – ar ra utal, 
hogy az ab szo lút vég te len mind az ak tu á lis, mind a po ten ci á lis vég te len „vég te len” ellen téte.15 Ez az 
a vég te len, mely re áll, hogy „a vég te len mint vég te len is me ret len” (ag nósz ton);16 ez a vég te len az, 
ami „nem áll hat arány ban a véges sel”;17 s az, ami re az arisz to te lé szi vég te len té zi sek vo nat koz nak. 
Ezen, a de caelóban ol vas ha tó té zi sek sze rint 

1. vé ges nem hat hat vég te len re; 
2. vég te len nem hat hat vé ges re; 
3. vég te le nek nem hat hat nak egymás ra.18 
A szö veg rész, mely ben Arisz to te lész meg ha tá roz za eze ket a té te le ket, an nak cá fo la tá val fog lal-

ko zik, hogy lé tez ne „vég te len test”. Ez a prob lé ma má sutt is fog lal koz tat ja a szerzôt19, s va ló já ban 
cso dál ha tó, hogy ef fé le kér dés ily el mé lyült fi  gye lem ben ré sze sül. A té zi sek meg fo gal ma zá sa so rán 
ki de rül, a fô kér dés az, hogy a vi lág min den ség moz ga tó ja test-e. En nek cá fo la ta ként fej ti ki a té zi se ket 
a szer zô; s e cá fo lat sum má ja ab ban fog lal ha tó ös  sze, hogy a vég te len test ként nem moz gath at.20 

A vég te len nek mint test nek a cá fo la ta ös  sze függ an nak ta ga dá sá val, hogy a vég te len „kü lön ál ló 
lé te zô” len ne (afórisz menon).21 Az afórisz menon je len té se eb ben az eset ben ha tá rolt egy ség; s e 
cá fo lat a fen ti ek bôl, il let ve a vég te len test ta ga dá sá ból ért he tô en kö vet ke zik. Ami rôl itt szó van, az 
is mét az ab szo lút vég te len nek mint afórisz menon nak a le he tet len sé ge. Az ab szo lút vég te len te hát 
nem lé tez het sem el kü lö nít ve a vé ges tôl, sem az zal úgy ös  sze kap csol va, aho gyan két tes ti lé te zô 
egy más hoz kap cso ló dik. Ha még is van kap cso lat vé ges és vég te len, il let ve az ab szo lút vég te len 
és az ak tu á lis vég te len kö zött, azt nem a peper an thai, a „ha tá rol ni” ige fe je zi ki meg fe le lô en, ha-
nem a hap teszthai, az, ami „érin t”. Ez utób bi ban az érin tô re á li san nem érin t, csu pán vég te le nül 
közelítve.22 S ha mind ez nem len ne elég vi lá gos az ab szo lút vég te len mi volt ára vo nat ko zó lag, úgy 
a be fe je zô gon do lat me net egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát ad ja a gon dol ko dás kor lá tos sá gá nak. Esze-
rint „a gon dol ko dás ban hin ni igen csak szo kat lan; mert nem a do log ban van a túl zás vagy a hi ány, 
ha nem a gon dol ko dás ban... A gon dol ko dás ugyan is já ru lé kos (szün be béken).” 23 Ez meg erô sí ti 

13 Ál lam 521c.
14 Fi zi ka, 207a. 
15 „Ha te hát ezt a tu do mányt meg sze rez tük, épp az el len ke zô ál la pot ba kell ben nün ket jut tat nia, mint amely ben 
a ku ta tás kez dôd ni szo kott.” Me ta fi  zi ka, 983a.
16 Fi zi ka, 187b.
17 De caelo, 274a.
18 Uo. 275 a-b. Ér de mes fel fi  gyel ni ar ra, hogy Arisz to te lész töb bes szám ban be szél a vég te le nek rôl (apeiroi). Az a 
kér dés, hogy e ki je len tés nek van-e ma te ma ti kai ér tel me, nem fe les le ges, hi szen a rá kö vet ke zô fej te ge té sek ez zel fog-
lal koz nak. A szer zô azon ban ép pen azt mu tat ja ki, hogy a vég te le nek köl csö nös oper abil itása nem fo gad ha tó el. 
19 Fi zi ka, 206.
20 Ami ben bur kol tan ben ne rej tô zik a Me ta fi  zi ka egyik ne ve ze tes konk lú zi ó ja, mely sze rint a moz ga tás „mint egy 
a sze re tet ál tal” tör té nik.
21 Fi zi ka, 208a.
22 „Más ugyan is a ha tá ro lás és az érin tés”, uo.
23 Uo. Ez azt is je len ti, hogy az ab szo lút vég te len nem gon dol ha tó el. Nem csak azért nem, mert a vé ges nem hat hat 
a vég te len re, ha nem azért sem, mert a gon dol ko dás „nem ma rad meg a lé te zés ben” (oukh hüpomenon tos tou 
lam banom e nou, Fi zi ka, 208a 20.). Min dig a lé tet fel té te lez ve ha lad a nem-lé te zés fe lé; míg az, ami a lé tet lé te sí ti 
(moz gat ja) nem „eb ben az irány ban” ta lál ha tó. 
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te hát, hogy az arisz to te lé szi fel fo gás leg vi lá go sab ban a Me ta fi  zi ka né mi leg egy sze rû sí tett lis tá ja 
alap ján ad ha tó vis  sza. S eb ben dön tô sze rep jut an nak a meg kü lön böz te tés nek, ami az ab szo lút 
és az ak tu á lis vég te len kö zött áll fenn.

Az afórisz menon ér el mé ben vett vég te len az új ko ri gon dol ko dás so rán is mét fon tos sze re pet 
ját szik, még pe dig Georg Can tor mû ve i ben. Can tor mun kás sá gá nak je len tô sé ge köz is mert a hal maz-
el mé let, ezen be lül is a tran szfi nit – „vég te le nül nagy” – szá mok fel fe de zé sé ben, meg ha tá ro zá sá ban 
és al kal ma zá sá ban. A ma te ma ti ka egyik leg fon to sabb alak já ról van szó, aki mél ta tó ja sze rint hoz zá-
kez dett „az ak tu á lis vég te len tu do má nyos meghódításához”.24 Can tor ma te ma ti kai te vé keny sé ge 
elad dig is me ret len te rü le te ket nyi tott meg; mi ként az is, hogy sa ját fel fo gá sá ban ered mé nyei a
vég te len prob le ma ti ka fi  lo zó fi  ai át ér tel me zé sét al kot ták. Né hány gon do la tát, me lyek szem pon tunk-
ból je len tô sek, az arisz to te lé szi afórisz menon fo gal má hoz kap csol hat juk. Can tor sze rint ugyan is 
Arisz to te lész té ved, ami kor a vég te len nek mind afórisz menon nak a lé tét ta gad ja. Ez zel szem ben a 
ma te ma ti kus sze rint a tran szfi nit szá mok meg ha tá ro zá suk sze rint „az ak tu á lis vég te len ha tá ro zot-
tan el ha tá rolt alak za tai vagy mó do su lá sai (afórisz me na)”.25

Can tor te hát a tran szfi nit szá mo kat az „ak tu á lis vég te len” és a vé ges kö zé he lye zi. Az „ak tu á lis 
vég te len” oly mó don al kot ja a tran szfi nit szá mo kat, hogy ez utób bi ak az elôb bi mo di fi  ká ci ó ja ként 
ha tá roz ha tók meg. E gon do lat ban az rej lik, hogy az „ak tu á lis vég te len” can tori fo gal ma ma ra dék ta-
la nul fel fog ha tat lan. Egyik mél ta tó já nak ta lá ló ös  sze fog la lá sa sze rint a can tori tran szfi nit szá mok 
két fel te vé sen nyug sza nak: (1) van Ω ab szo lút vég te len; (2) Ω felfoghatat lan.26 E fel te vé sek Can tor 
vo nat ko zó dol go za ta i ban azon ban csak fo ko za to san fo gal ma zód nak meg; s en nek so rán több ször 
is fél re ve ze tô a ma te ma ti kus szó hasz ná la ta. Re konst ru ál ha tó, hogy Can tor az „ab szo lút vég te len” 
fo gal mát mind vé gig azo no sít ja az „ak tu á lis vég te len” fo gal má val, s ami kor Arisz to te lész re hi vat ko-
zik, nem lát ja meg a fen tebb tisz tá zott kü lönb sé get az „ab szo lút vég te len” és az „ak tu á lis vég te len” 
kö zött. A vég te len prob le ma ti ka fi  lo zó fi  ai tisz tá zá sa so rán – ami még ma te ma ti ká ja mel lett is je len tôs 
vál lal ko zás nak tekinthetô27 – Can tor komoly erô fe szí tést tesz an nak ér de ké ben, hogy fo gal ma it vi lá-
go san el kü lö nít se egy más tól. Fel osz tá sa sze rint há rom fé le vég te lent kü lön böz tet he tünk meg: 

(1) Ab szo lút vég te len rôl be szé lünk, amen  nyi ben „a vi lá gon tú li, örök és min den ha tó Is ten ben áll 
fenn, s amit natu ra nat u ran s- nak mon dunk”.28

(2) Tran szfi ni tum ról (tran szfi nit vég te len rôl) be szé lünk, amen  nyi ben konk rét és a natu ra nat u-
ra ta kö ré ben áll fen n.29

(3) Vé gül be szél he tünk ak tu á lis vég te len rôl, mely eset ben abszt rakt – ma te ma ti kai – ér te lem ben 
be szé lünk ró la. 

A can tori ma te ma ti ka fô kép pen a (2) és a (3) tí pus vég te le nek egy más hoz va ló vi szo nyá ról szól, 
no ha te o re ti ku san az (1) tí pus is je len tôs sze re pet ját szik. Can tor az abszt rakt-ma te ma ti kai vég te-
lent má sutt nem sa já tos ér te lem ben vett vég te len nek (uneigentlich Unendlich es) mond ja; míg a 
tran szfi ni tum ez zel szem ben sa já tos ér te lem ben vett vég te len (eigentlich Unendlich es).30 Az aláb bi 
táb lá zat azt mu tat ja meg, hogy eze ket az el ne ve zé se ket ho gyan cso por to sít hat juk:

24 Fraenkel utó sza va, in: Can tor, Georg, Abhand lun gen math e ma tis chen und philosophis chen Inhalt s, Hildesheim: 
Georg Olms, 1966. 483. o.
25 Can tor, Abhand lun gen, 396. o.
26 Ruck er, Rudy, Infi n i ty and the Mind: The Sci ence and the Phi los o phy of the Infi nite, Prince ton: Prince ton Uni-
ver si ty Press 1995. 80. o.
27 Meg fi  gyel he tô, hogy élet mû vé nek ma te ma ti kai tár gya lá sai egy ál ta lán nem lát ják át Can tor fi  lo zó fi  ai-te o ló gi ai meg-
ala po zá sá nak je len tô sé gét, mély sé gét és ered mé nyes sé gét. Er re pél da Ru dolf Taschn er Das Unendliche c. köny ve 
Sprin ger, Ber lin, 1995. El len pél da kép pen, má sok mel lett, Ruck er idé zett, sok szem pont ból ki vá ló köny ve szol gál. 
28 „Te rem tô ter mé szet”, Can tor, i. m. 372. o. skk. 
29 „Te rem tett ter mé szet”, uo. 
30 Uo., 391. o.
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3. tí pu sú végte-
len vagy ape-

iron

po ten ci á lis 
vég te len

vég te le nül 
vál toz tat ha tó 

vé ges ség

syn cat e gore-
maticen ifi nitum

nem sa já tos 
érte lem ben 

vett vég te len

2. tí pu sú 
végtelen vagy 
afórisz menon

ak tu á lis 
végtelen

vég te le nül 
vál toz tat ha tó 

vég te len

cat e gore mat ice 
in fi  ni tum

sa já tos 
értelemben 

vett vég te len

tran szfi nitum 
vagy 

suprafi nitum

1. tí pu sú 
végtelen vagy 
ab szo lú tum

ab szo lút-
ak tu á lis 
végtelen

vég te le nül 
változ tat ha tat-
lan vég te len

in fi  ni tum simplex Ω-végtelen.

Can tor el ne ve zé sei né mi tör té ne ti ér te lem ben vett ön kényt mu tat nak, amen  nyi ben az apeiront 
el kü lö ní ti az afórisz menon tól. Míg az utób bi nak a vég te len „sa já tos” fo gal mát tu laj do nít ja, az elôb-
bit a po ten ci á lis vég te len kö ré be szám ûzi. Mint fen tebb lát tuk, a ki fe je zé sek ezen al kal ma zá sa nem 
fe lel meg az arisz to te lé szi fel fo gás nak. Vi szont jól meg ért he tô ak kor, ha az „ak tu á lis vég te len” és az 

„ab szo lút vég te len” fo gal mai egy más ba csúsz nak, s nem vá lik vi lá gos sá ka te go ri kus kü lönb sé gük. 
A „cat e gore mat ice” és „syn cat e gore mat ice” vég te len kü lönb sé ge azt je len ti, hogy az utób bit csak 
más ál lí tá sok kal együt t, jel zô ként hasz nál hat juk; va gyis nem sa já tos ér te lem ben. A „cat e gore ma-
tice” vég te len vi szont az, mely már sa já tos; no ha még sem fo koz ha tat lan ér te lem ben. Ezt mu tat ja 
az 1. tí pu sú vég te len, az ab szo lút vég te len sík ja, me lyet Can tor csak hos  szú évek mun ká já val volt 
ké pes vi lá go san el kü lö ní te ni a tran szfi nit vég te len tôl. Az infi ni tum sim plex Aquinói Ta más ki fe je zé se 
az ab szo lút, jel zôt len vég te len re. Can tor tö rek vé se az volt, hogy a sa já to san, cat e gore mat ice vett 
vég te len kö ré ben ki mu tas sa olyan szá mok lé tét, me lye ket a ma te ma ti kai gon dol ko dás ko ráb ban 
nem is mert: ezek a tran szfi nit, vég te le nül nagy szá mok. 

A tran szfi ni tum kö ré ben Can tor több fé le meg ha tá ro zott, ma te ma ti ka i lag konk rét vég te len fo gal mat 
kü lön böz tet meg. Már az el sô, e tárgy ban je len té keny dol go za tá ban „ab szo lút vég te len” szá mok ról 
be szél, ami kor a tran szfi ni tum el sô osz tá lyát ha tá roz za meg. Sza vai sze rint a vé ges egész va lós szá-
mok kép zé se azon az el ven nyug szik, hogy egy már kép zett n szám hoz bi zo nyos egy sé get adunk. Az 
így kép zett szám szá mos sá ga vég te len, amit Can tor az az óta a ma te ma ti ká ban már be vett – és a ∞ 
jel tôl tu da to san meg kü lön böz te tett – ω jel lel lát ta el. Az ω a vé ges egész szám nak mint hal maz nak a 
ha tá ra (Grenze). Az ω az el sô olyan egész szám, mely n-re kö vet ke zik, amely te hát na gyobb, mint n. De 
ω is nö vel he tô, ha nem is ω+1… mód ján, de a ω + ω (= 2ω) mód ján. Eb bôl adó dik, hogy van olyan vég-
te len szám, amely va la men  nyi ω szám hoz ké pest a kö vet ke zô leg na gyobb szám, s ez ωω. Mint Can tor, 
ki je len ti, „az új szá mok kép zé sé nek lát ha tó an nincs vége”.31 Ez mu tat ko zik meg ab ban, hogy Can tor 
ha ma ro san újabb tran szfi ni tu mot ve zet be: az ℵ szá mo kat. A vé ges tô szám ok hal ma zát ek kor „vé ges 
hal maz nak” ne ve zi; min den mást azon ban „tran szfi nit hal maz nak”; s az er re kö vet ke zô tô szá mo kat 

„tran szfi nit tô szám ok nak”. Ezek kö zül a leg ki sebb tô szám az „ale f-nul l” (ℵ0).32 Va la men  nyi ℵ tô szám 
rend sze rét Can tor – a hé ber ábé cé utol só be tû jé vel – Tavnak ne ve zi. A vég te len tô szám ok, va la men  nyit 
ös  sze vé ve, a Can tor ál tal Ω-rend szer nek ne ve zett leg vég sô ös  sze füg gés szá mai. Az Ω az a vég sô ha tár, 
amint már nem le het túl lép ni; ami már ma ga is fel fog ha tat lan. No ha Can tor hos  szú idôn át úgy lát ta, 
hogy az Ω-rend szer va la mi lyen ér te lem ben – vég te len – egy ség, éle te vé ge fe lé rá éb redt ar ra, hogy 
ez nem lehet séges.33 Az Ω-rend szer, mint ek ko ri ban meg ál la pít ja, „in kon zisz tens”: ezt a so ka sá got 
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31 Über unendliche lin eare Punk t man nig faltigkeit en, uo., 195–196. o.
32 Beiträge zur Begrün dung der trans fi niten Men gen lehre, uo., 292 o. skk. 
33 1897. so rán fe dez te fel ezt a ne héz sé get és a „tran szfi ni tum para dox oná nak” ne vez te el. Mi vel fel fe de zé sét le-
vél ben kö zöl te Hilbert tel, tud juk, hogy meg lá tá sa nem Burali-Forti ta nul má nyá ból fa kad, mely ugyan ezen év ben 
je lent meg és rá mu ta tott er re a ne héz ség re. E prob lé ma lo gi ka i lag meg egye zik az zal, amit Gödel a nem tel jes sé gi 
té tel ben 1930-ban ma te ma ti ka i lag is ki mu ta tott és be bi zo nyí tott.
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le he tet len egy ség ként, va la mi lyen „kész do log ként” felfog ni.34 Ha ugyan is Ω kon zisz tens (egy ség ként 
fel fog ha tó) vol na, ak kor, mint jól ren dezett hal maz hoz, olyan d szám tar toz na hoz zá, mely na gyobb 
vol na, mint Ω-rend szer va la men  nyi szá ma együtt vé ve. Ám de mi vel Ω min den szá mot ma gá ba fog lal, 
d is be le tar to zik; ezért ha Ω kon zisz tens vol na, d na gyobb len ne, mint d, ami el lent mon dás. Ezért te hát, 
mint meg ál la pít ja, „min den szám Ω-rend sze re in kon zisz tens, ab szo lút vég te len sokaság.” 35

Ez zel vis  sza ér tünk ah hoz a meg ál la pí tá sá hoz, mely sze rint a can tori fel fo gás két alap fel te vé se az, 
hogy (1) van Ω ab szo lút vég te len; (2) Ω fel fog ha tat lan. A kér dés már most az, hogy a vég te len prob le-
ma ti ka e ma te ma ti ká ja ho gyan kap csol ha tó írá sunk adott prob lé ma kö ré hez. In dul junk ki ab ból, hogy 
a can tori fel fo gás má so dik fel te vé se for má lis és tar tal mi (szin tak ti kai és sze man ti kai) el lent mon dást 
hor doz. Fel me rül ugyan is a kér dés: ha az ab szo lút vég te len fel fog ha tat lan, ho gyan van ró la tu do má-
sunk? A fen ti ek so rán már ol vas hat tuk, hogy Can tor fel fo gá sá ban a tran szfi ni tum az „ak tu á lis vég te-
len” mo di fi  ká ci ó ja (afórisz menon). Ez bi zo nyos ér te lem ben ép pen er re a kér dés re kí nál vá laszt; ha 
ugyan is Ω meg is me ré sünk tár gya, nem ön ma gá ban az – mi vel ön ma gá ban in kon zisz tens –, ha nem 
mint ön ma ga mo di fi  ká ci ó ja. Ezt Can tor úgy fe je zi ki, hogy az Ω-rend szer ter mé sze tes nagy ság rend je 
sze rint bi zo nyos so ro za tot al kot, mi vel Ω bár mely ré sze tar tal maz egy leg ki sebb szá mot. Az Ω-rend-
szer so ro za ta Ω’. Eb ben (0, 1, 2, 3,... ω0, ω0+1, ... g, ... ) min den egyes Ω’-t meg elô zô szám va la men  nyi 
azt meg elô zô szám tí pu sa. A meg elô zô szá mok tu laj don sá gai Ω-re néz ve ω0+1-ben je löl he tôk meg. 
Ha Ω tu laj don sá gai nem len né nek hoz zá fér he tôk az Ω’ so ro zat adott tí pu sa i ban, ak kor pél dá ul P tu-
laj don ság csak Ω-ra len ne jel lem zô, s ez zel Ω még is fel fog ha tó len ne – ez azon ban el lent mon dá sos. 
Mi vel te hát Ω fel fog ha tat lan, P tu laj don sá ga az Ω’ so ro zat ban rep re zen tált. Más kép pen fo gal maz va: 
el gon dol ha tom azt, hogy Ω bi zo nyos tu laj don ság gal ren del ke zik, de ezt a tu laj don sá got nem Ω-ban 
kons ta tá lom, ha nem Ω’ so ro za tá nak adott tí pu sá ban, te hát egy fel fog ha tó típus ban.36 

Az ab szo lút vég te len és az ak tu á lis vég te len el vá lasz tá sát Can tor csak hos  szú évek alatt tet te meg. 
Jól mu tat ja ezt, hogy el sô hal maz el mé le ti dol go za tá ban a tran szfi nit szá mo kat „ab szo lút-vég te len” 
szá mok nak mond ja.37 A fen tebb kö zölt hár mas fel osz tás (ab szolút- tran szfi nit-po ten ciális vég te len) 
már egy tisz tá zó dá si fo lya mat ered mé nye, mely nek so rán Can tor a leg mély re ha tób ban fel dol goz ta 
a fi  lo zó fi  ai vég te len fo gal mak egész történetét.38 Meg le pô ugyan ak kor, hogy ezen köz ben nem fi  gyelt 
fel az arisz to te lé szi kü lönb ség té tel re az ön ma gá ban vett ape iron és az ak tu á lis vég te len kö zött. Ve-
gyük pél dá ul meg ál la pí tá sát, mely sze rint

„A vég te len tôl va ló fé le lem oly rö vid lá tás ra vall, mely meg aka dá lyoz ben nün ket ab ban, hogy 
meg lás suk az ak tu á lis vég te lent, no ha ez, a ma ga leg ma ga sabb for má já ban, te rem tett és 
fenn tart ben nün ket, s má sod la gos, tran szfi nit for má já ban gyak ran elô for dul kö rü löt tünk és 
ér tel mün ket is áthat ja.” 39

Eb ben az idé zet ben az ab szo lút és az ak tu á lis vég te len egy azon „ak tu á lis vég te len” két kü lön bö zô 
szint je vagy for má ja, meg fe le lô en a fen ti ek ben be mu ta tott ál lás pont nak, mi sze rint a tran szfi nit 
az ab szo lút vég te len mo di fi  ká ci ó ja. Amen  nyi ben Can tor ezt a mo di fi  ká ci ót tart ja azo nos nak az 
arisz to te lé szi afórisz menon nal, úgy ál lí tá sa az, hogy az afórisz menon Arisz to te lész nél az ab szo lút 
vég te len „mo di fi  ká ci ó ja”. Ez azon ban így bi zo nyo san nem áll ja meg a he lyét. Arisz to te lész, mint a 

34 Le ve le Dedekind hez, i. m., 443. o.
35 Uo., 445. o.
36 Ezt ne ve zik más kép pen refl  e xi ós elv nek, vö. Ruck er, i. m. 50. o. 
37 Über unendliche lin eare Punk t man nig faltigkeit en, uo., 195. o.
38 Can tor tö ké le te sen ol va sott szanszk ri tul, ógö rö gül, hé be rül és ter mé sze te sen la ti nul is. Elem zé sei ha tal mas 
fi  lo zó fi a tör té ne ti is me ret rôl ta nús kod nak, va la mint a kor társ szak iro da lom be ha tó ta nul má nyo zá sá ról is. 
39 Idé zi Ruck er, i. m. 43. o.
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vég te len té zi sek is mer te té se kor lát tuk, vis  sza té rô en para dox izál ja az ab szo lút vég te len nel kap cso-
la tos gon do lat me ne tet; ami nek jól meg ha tá roz ha tó oka van. To váb bi té nye zô Can tor fél re ér té sé ben 
az, hogy az „ak tu á lis vég te len” és a „po ten ci á lis vég te len” a kö zép ko ri gon dol ko dás tól kezd ve – és 
a 19. szá za di ma te ma ti ka tör té ne tet is meg ha tá roz va – lé nye gé ben az „is te ni” és a „vi lá gi” du a liz mu-
sát fe jez te ki. Ezért a te o ló gu sok, majd egyes ma te ma ti ku sok is ve he men sen til ta koz tak az el len, 
hogy az ak tu á lis vég te len fel fog ha tó len ne. Más ol dal ról az „ak tu á lis vég te len” ta ga dá sa, el ve té se 
a te o ló gi ai di men zió el uta sí tá sát fe jez te ki.

Az ak tu á lis és po ten ci á lis vég te len du a liz mu sa, mint lát tuk, e re du kált for má ban nem Arisz-
to te lész tôl ered. Aquinói Ta más azon ban vi lá go san e né zet egyik for rá sa, no ha fel fo gá sá ban a 
le egy sze rû sí tés még egy ál ta lán nem ment vég be; pusz tán az tör tént, hogy az „ak tu á lis vég te len” 
arisz to te lé szi fo gal mát az is te ni vég te len ség nek tu laj do ní tot ta. Ami kor Ta más ki fej ti, hogy „a szám 
egyik fa ja sem vég te len”, il let ve hogy „az ak tu á li san vég te len so ka ság lehetetlen”,40 a „vég te len” és 
az „ak tu á lis vég te len” ki fe je zé sei szi go rú an teisztikus tar tal mú ak: Is ten az, aki szo ros ér te lem ben 
vég te len, ak tu á li san vég te len. Ta más to váb bá kü lönb sé get tesz a ter mé szet tôl fog va ak tu á li san 
vég te len, il let ve az eset le ges ak tu á li san vég te len so ka ság kö zött. Az el sôt vi lá gos lo gi ká val uta-
sít ja vis  sza: ter mé sze te sen ak tu á lis vég te len so ka ság nem lé tez het, mi vel fenn ál lá sá hoz vég te len 
sok té nye zô len ne szük sé ges, ami nek kö vet kez té ben so ha nem jön ne lét re. Az eset le ges ak tu á lis 
vég te len so ka sá got Ta más a szám mi volt ára hi vat koz va ve ti el. Meg ál la pí tá sa sze rint quili bet nu-
me rus est mul ti tu do men su ra ta per unum, bár mely szám egy ség gel mért so ka ság. Ezért egyik 
faj tá ja sem le het „ak tu á li san végte len”.41 

Can tor ép pen ezt az ál lí tást von ja két ség be; s ez zel má sok is egyetértenek.42 Itt azon ban bi zo-
nyos fél re ér tés hú zó dik meg. Ami kor Ta más ta gad ja, hogy a szám „ak tu á li san vég te len” len ne, az 
ab szo lút vég te len re gon dol és nem a po ten ci á lis ra. A po ten ci á lis vég te len „a nagy ság fel osz tá sa”, 
te hát olyan, ami hoz zá adás sal, il let ve el vé tel lel jár. Már pe dig Can tor ma ga is ál lít ja, hogy a tran szfi nit 
szá mok „több szö röz he tôk” (noch ver mehrbares).43 Ez ál tal azon ban a ta má si fel fo gás sze rint a po-
ten ci á lis szám kö ré be es nek. To váb bá Ta más meg ha tá ro zá sa a szám ra vo nat ko zó lag – egy ség gel 
mért so ka ság – vi lá go san ér vé nyes a tran szfi nit szá mok ra is, amen  nyi ben azok „vég te len hal ma-
zok”. Hal ma zok an  nyi ban, hogy bi zo nyos „egy ség ál tal mért so ka sá gok”, ti. tran szfi nit egy sé gek 
ál tal mért „vég te len” so ka sá gok. Ép pen a fent jel zett Ω-inkonzisztencia mu tat ja meg, hogy az, ami 
ab szo lút ér te lem ben vett vég te len, nem es het egy ség alá. Ami azon ban nem eb ben az ér te lem ben 
vég te len, egy ség gel mért, lett lé gyen ez fi nit vagy tran szfi nit. Te hát ami kor Ta más el ve ti az „ak tu á li-
san vég te len so ka ság” le he tô sé gét, el vi leg egy aránt gon dol ha tott vol na egy részt a vé ges, más részt 
a tran szfi nit so ka sá gok hal ma za i ra is. Az „ak tu á lis vég te len” ta ga dá sa a szám ra vo nat ko zó lag úgy 
for dít ha tó le can toriánus ter mi nu sok ra, hogy azt mond juk: 

bár mely vé ges vagy tran szfi nit szám egy ség ál tal mért so ka ság, mely meg ha tá ro zá sa sze rint 
nem le het Ω-végtelen. 

Min demögött az a prob lé ma hú zó dik meg, me lyet Can tor nak még ak kor sem si ke rült ki küsz öböl nie 
el mé le té bôl, ami kor már éle sen meg kü lön böz tet te a „te rem tet len ter mé szet” ab szo lút, és a „te rem-
tett ter mé szet” tran szfi nit vég te len jét. Itt ugyan is az a kér dés me rül fel, hogy az Ω szám meg is mer-
he tet len sé ge va ló ban biz to sí tott-e a fen tebb em lí tett soroza tiság be ve ze té sé vel, va gyis a refl  e xi ós 
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40 STh, I, 7, 4.
41 Uo.
42 Vö. Ruck er, i. m. 49. o.
43 Can tor, I. m. 376. o. 
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elv vel. Er re azt vá la szol hat juk, hogy ta ga dó ér te lem ben biz to sí tott nak tû nik, de ál lí tó ér te lem ben 
nem. Vizs gál juk meg ezt az ál lí tást a refl  e xi ós elv egy le írá sa alap ján! 

Ruck er sze rint

Az ér te lem ben lé te zô va la men  nyi S gon do lat ra ér vé nyes, hogy az ‘S le het sé ges gon do lat’ ugyan-
csak meg van az ér te lem ben. A refl  e xi ós elv sze rint kell len nie egy olyan V gon do lat nak, mely 
sze rint min den V-ben lé te zô S-re ér vé nyes, hogy az ‘S le het sé ges gon do lat’ meg van V-ben is... 
De ve gyük ész re, hogy V szük ség kép pen vég te len. Van te hát vég te len gon do lat.44 

A ‘V vég te len’ itt tran szfi nit vég te lent je lent – az ér te lem kö ré hez ké pest vett meg ha la dó (transz-
cen den tá lis) vég te lent. A refl  e xi ós elv re va ló hi vat ko zás azt je len ti, hogy ele ve ab ból in du lunk ki: 
az, ami va la mi ben lé te zik vagy ér vé nyes, va la mi más ban is lé te zik vagy ér vé nyes. Mi vel az ér te lem 
kö rét vé ges ként ha tá roz zuk meg, V kö re, mint lát tuk, tran szfi nit. 

Ez a gon do lat me net azon ban még sem vá la szol ar ra az alap ve tô kér dés re, hogy az, ami min den-
ol da lú an, ab szo lút ér te lem ben vég te len – Ω – mi kép pen vá lik hoz zá fér he tô vé; pél dá ul mi kép pen 
vá lik itt és most gon do la tunk tár gyá vá. A refl  e xi ós el vet az ab szo lút vég te len fo gal má ból ve zet jük le, 
mint olyan el vet, mely ép pen en nek az ab szo lút jel leg nek a biz to sí té ka. Ez zel azon ban, is mé tel jük, 
csak ne ga tív ér te lem ben vé ve sza va tol juk Ω hoz zá fér he tô sé gét: ab ból ki in dul va, hogy min den más 
meg ol dás az ab szo lút jel leg sé rel mét je len te né. Ab ból in du lunk ki, hogy mi vel va la mi van, ezért van 
ma gya rá za ta is. Ez zel már posz tuláljuk, hogy Ω tény le ge sen el van ér ve. A kér dés azon ban nem az, 
hogy amen  nyi ben va la mi nek ren del ke zünk a fo gal má val, mi lyen mó don ves  szük fel egy ar gu men-
tum té nye zôi kö zé; ha nem ar ról, hogy mi kép pen le het sé ges akár posz tulál ni, akár szup ponál ni, akár 
bár mi lyen más mó don fel ven ni e té nye zôk kö ré be.

Egyes ja vas la tok sze rint kü lönb sé get kell ten nünk „ra ci o ná lis” és „in tu i tív” is me re ti mód kö zött; s 
ami ra ci o ná li san nem ér he tô el, az in tu i tí ve el ér he tô. Ez a meg ol dás kü lö nö sen nép sze rû pla tonizáló 
ma te ma ti ku sok, il let ve fi  lo zo fá ló fi  zi ku sok közöt t.45 Ezen a pon ton ál ta lá ban a szo ká sos ja vas la tok 
kö vet kez nek ar ra néz ve, hogy a meg vi lá go so dás, a misz ti kus el mé lye dés, a satori és ha son lók mi-
kép pen biz to sít ják azt, amit a ma te ma ti kai ra ci o na li tás már nem ké pes nyúj ta ni. Va la men  nyi ilyen 
és eh hez ha son ló kí sér let rôl el mond hat juk, hogy el vé tik a kér dés lé nye gi ne héz sé gét. A ne héz ség 
nem az, hogy mi lyen mó don le het el ér ni az Ω-t, ha nem az, hogy egyál ta lá ban mi kép pen le het sé ges 
ez. Ha ez biz to sí tott, nyu god tan tár gyal ha tó a modus kér dé se; ha azon ban ez nem biz to sí tott, nincs 
ér tel me mó do za tok ról be szél ni. 

Can tor ezen a pon ton is mé lyebb re ha tol ér tel me zô i nél. Fen tebb már utal tunk ar ra, hogy szá-
má ra az afórisz menon az ab szo lút vég te len mo di fi  ká ci ó ja. Ezt a gon do la tot két fé le kép pen le het 
fel fog ni. Egy részt „spinoz iánus” ér te lem ben, s ek kor egy faj ta szük ség sze rû ség rôl be szél he tünk a 
mo di fi  ká ló dás fo lya ma tát, va la mint az ab szo lú tum és an nak mo da li tá sai ös  sze fo nó dá sát il le tô en. 
Ma ga Can tor is pon to san lát ja, hogy a vég te len ef fé le re duk ci ó ja – pon to sab ban: az ab szo lút és 
az ak tu á lis vég te len „fel cse ré lé se” – fa tá lis gon do la ti kö vet kez mé nyek hez ve zet, ti. a vég te len 
va lós fo gal má nak elvesztéséhez.46 Más részt fel fog hat juk úgy is, hogy az Ω-abszolútum „tel jes 

44 Ruck er, i. m. 50. o. 
45 Lásd Ruck er, i. m. Paul Davies igen gyak ran nyi lat ko zik így, pl. Is ten gon do la tai, Kul tur trade, Bu da pest, 1995. 
226. o. skk. Davies kü lö nö sen jó pél dá ját nyújt ja an nak a tu dós nak, aki a ma ga szak te rü le tén meg bíz ha tó is me-
re tek kel ren del ke zik, amit azu tán írás kész sé ge ré vén re to ri ka i lag jól meg for mált köny vek ben dol goz fel, mely 
köny vek más fe lôl, a szak te rü le tén kí vül esô gon do lat me ne tek ben pri mi tív hi bá kat mu tat nak. Ilyen hi ba az idé zett 
könyv ben pél dá ul az, hogy Plóti nosz „ke resz tény gon dol ko dó”.
46 „Die meis ten ver wech seln sogar das Trans fi ni tum mit dem sein er Natur nach unter schied slosen höch sten Einen, 
mit dem Absolutem, dem absolutem Ma xi mum, welch es natür lich kein er Deter mi na tion zugänglich und daher der 
Math e matik nicht unter wor fen ist.” I. m., 391. o.
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sza bad sá gá ban” nyil vá nít ja ki ön ma gát. Can tor er re utal, ami kor ar ról szól, hogy „Is ten jó sá ga 
és di csô sé ge” nem csu pán egy fi  ni tum ordi na tu mot, ha nem egy trans fi ni tum ordi na tu mot is 
lét re ho zott, oly mó don, hogy ez szá munk ra, a mi szem pon tunk ból szük ség sze rû nek tû nik, no ha 
ön ma gá ban nem az.47 Más szó val Can tor föl is me ri, hogy az, amit a tran szfi ni tum ma te ma ti ká já val 
meg kí sé relt, vég ered mény ben fi  lo zó fi  ai-te o ló gi ai meg ala po zás ra szo rul, még pe dig nem an  nyi ra 
an nak tu do má nyos-szisz te ma ti kai, mint in kább tar tal mi értelmében.48 Can tor éle te vé gén tel jes 
ere jé vel ar ra tö re ke dett, hogy a tran szfi ni tum ma te ma ti ká já nak ke re te it egy he lye sen ér tett 
teisztikus fel fo gás szer ke ze té be he lyez ze el. E kér dés kör rôl mély re ha tó le ve le zés ben állt ko rá-
nak né hány ve ze tô te o ló gu sá val, így Franzelin bíborossal.49 A le ve lek tar tal má ból vi lá gos sá vá lik 
Can tor tö rek vé sé nek ér tel me és el mé lyült sé ge. Ér tel me ugyan is — egyes ma te ma ti ka tör té né szek 
szkep ti kus meg jegy zé sei ellenére50 – ép pen az volt, hogy fel is mer te: a tran szfi nit prob le ma ti ká-
ja nem egy sze rû en egy el szi ge telt, ma te ma ti kai kér dés kör, ha nem a nyu ga ti gon dol ko dás egyik 
alap kér dé sé hez, a vég te len prob le ma ti ká hoz tar to zik. Mély re ha tó meg ol dá sa te hát, a tech ni kai 
rész le te ken túl, csak eb ben a kon tex tus ban vár ha tó. Can tor le ve lei más részt el mé lyül tek, mi vel 
ha tal mas anyag is me re tén túl vi lá go san mu tat ják a gon dol ko dó böl cse le ti fej lô dé sét. E fej lô dés 
csúcs pont ja ab ban fog lal ha tó ös  sze, hogy az ab szo lút vég te len csak mint Her rlichkeit, „Is ten 
di csô sé ge” is mer he tô meg asze rint, aho gyan az meg is mer te ti ön ma gát.
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47 I. m. 400. o.
48 Er re utal Ruck er is, ami kor azt ír ja, hogy a „hal maz el mé le tet még akár egy faj ta exakt te o ló gi a ként is ve het jük”, 
i. m. 81. old. Nem ve het jük ek ként, amen  nyi ben a te o ló gia nem csak for má lis, ha nem tar tal mi tu do mány is. A hal-
maz el mé let azon ban tisz tán for má lis ma rad.
49 Le ve le i bôl rész let in: Can tor, i. m. 399. o. skk. 
50 Vö. Taschn er, i. m. 


