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VÉGES ÉS VÉGTELEN 
 

1. Mindennek van korlátja, kivéve a korlátoltságot. 
 

A körülhatároltság és a határtalanság közötti viszony bölcseleti témája érde-
kelte. Olvasmányaiból jól tudta, mennyi izzadságcseppet törölt le a homlokáról 
megannyi filozófus a bölcselettörténetben e gondolatkör felett töprengve. Eszé-
be jutott az egyik görög bölcs szellemes kérdése: vajon ha valaki elérkezik a vi-
lágmindenség határához, belelógathatja-e a lábát a semmibe. Jó, jó, Einstein ek-
kor még nem élt, a görbült térről senkinek fogalma sem volt, Hellász asztro-
nómusai az euklideszi geometria abroncsába zárva elmélkedtek — mentegette a 
nagy elődöt —, de azért házi használatra mégis csak megfogalmazható ez a láb-
lógató naiv kérdés. És a válasz is: a mindenség szélén ülő a világon túliba miért 
ne lóbálhatná bele legalább a lábfejét? Igen ám, de akkor átlépte a határt. A vi-
lágvége határát? Ez önellentmondás. S ez a contradictio in adjecto — ahogy a 
vájt fülűek mondják — csak úgy oszlatható el, ha az univerzum térbeli végét 
nem tartjuk túlhaladhatatlan befejezésnek. Valaminek lennie kell azon kívül is. 
Esetleg a semminek, amibe miért ne szellőztethetnők meg alsó végtagunkat. 
Csakhogy ez nemcsak erre az esetre vonatkozik, hanem egyetemesíthető: minden 
korlát tulajdonképpen elhatárolás valamitől. Következésképpen a határ feltételezi 
önmaga átlépését is.  

Amikor idáig jutott az elmélkedésében, dühösen berobban a szobába a lakó-
társa. 

— Az ostobaságnak nincs határa. Képzeld el, mi történt. Tudod, hogy egy 
kft. vezetőtanácsának tagja vagyok. Az egyik ülésen részletesen kifejtettem, mi 
valójában a mi Kft.-nk célja, bemutattam a működési szabályzatát, tevékenységé-
nek lehetőségeit, feltételeit, egyszóval mindent, ami ennek a gazdasági társulás-
nak a munkálkodásában lényeges. Ezután ostobánál ostobább kérdéseket tettek 
fel, ezekre válaszoltam. Na gondoltam, ennél hülyébbeket már nem kérdezhet-
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nek, a butaságnak végül mégis csak van határa. S akkor megszólalt egy ipse: „Jó, 
jó, de mit jelent tulajdonképpen az, hogy Kft.?” Dühbe gurultam, majdnem azt 
mondtam: mindenesetre nem a Korlátolt Felfogásúak Társasága. De ez még ke-
vés lett volna. Inkább ezt válaszoltam: létezhet korlátolt felfogás, de a korlátolt-
ságnak nincs határa azok esetében, akik bár tagjai egy kft.-nek, mégis ilyesmiről 
faggatnak. 

A kozmosz létező vagy nem létező „nincs tovább”-járól bölcsészkedőnk leg-
szívesebben az elindított eszmefuttatását folytatta volna, ha ez az intermezzo 
nem zavarja meg korábbi gondolatait. — Hogyhogy? Az ostobaságnak nincs ha-
tára? Talán mégis csak előfordul valami, ami nem épül bele a fenti levezeté-
sembe, abba, hogy valamennyi karfa, akárcsak a lépcsőházban, lezár ugyan vala-
mit, de átbukhatunk rajta? Tehát csak viszonylagos akadály, mert csupán elhatá-
rol valamit valamitől? Az ostobaság szellemi korlátoltságot jelent. Hát, ha valami 
egzisztál, legyen az akár a fejeken belül, akkor az lehet határtalan? Nem képtelen-
ség ez? Túl sok a kérdőjel — szűrte le magának a szomorú tényt.  

Ezek után a szobatársától kapott információt mégis csak megpróbálta beleépí-
teni korábbi gondolatrendjébe.  

— Rendben van, a határ mindig övezetlezárás, amely körülzár valamit, de 
amin túl mégis csak található amolyan másvalami. Ami ezen kívül leledzik, az 
rendszerint más, mint e sávon belüli lét. Ilyen az országhatár. Ez behatárol 
ugyan, ám mégis csak elhatárol valamitől — a másik országtól. Az ostobaság ese-
tében azonban, ha ez eléri az abszolút szintet, megváltozik a szitu: ilyenkor a tor-
laszon kívül is ugyanaz található, mint a peremen innen. Olyan ez, mintha egy 
ország határain túl a térképen ugyanazt az országot látnók. Aki végtelenül os-
toba, az a mai huszonnégy órában észlelt tökfejűségét meghaladva holnap, hol-
napután is és mindig barom marad. Aki eléri a korlátoltság csimborasszóját, az 
nem csupán ebben vagy abban a zónában nehézfejű, hanem ezt átlépve más fel-
ségvizeken is megőrzi kretén voltát. A sorompó nála is túlhaladható, de ott is 
ugyanazt találjuk, mint innen. Ezért lehet ez a korlátoltság valójában a vá-
lasztóvonalat átlépő korlátok nélküliség. 

Megnyugodott, úgy érezte, alapgondolatán nem kell változtatnia.  
Vagy talán mégis? Ha ugyanis a határt egy bizonyos minőséget körülzáró csík-

nak képzeljük el, akkor mögötte valamilyen más minőségnek kell lennie. De ha a 
vízválasztó után is ugyanaz következik, vajon ez a sáv tényleg választóvonal? Úgy 
gondolta, egy ponton helyesbítenie kell teóriáját: a több-minőség esetében a szé-
leket mindig át lehet lépni, a végtelen viszont egy-minőségű, a tézisem erre csak 
viszonylagosan érvényes. Ilyenkor ugyanis a szaggatott vonal túlsó oldalán is 
ugyanazok a vámkezelők szorgoskodnak. Ilyen ez a fránya végtelen! Mindig bele-
köp a levesbe! Még a határok sérthetetlenségébe is. 
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2. Sajnálom az égig érő fát; nem tud tovább növekedni. 
 

Köztiszteletben álló, elismert regényíró volt. Hosszú élete során szinte min-
den lehetséges irodalmi díjat megkapott. Egyiket a másik után. Most, hogy elérte 
a hetedik X-et, érdemesnek tartották életműdíjban részesíteni. Ezúttal tehát nem 
az egyik vagy a másik regényéért, hanem az egész eddigi munkásságáért tették fel 
a fejére a koronát. A díjkiosztáskor a laudációt elkészítő irodalomtörténész ilyen 
szellemben megírt, választékos, veretes szöveget olvasott fel. Nem valamelyik 
írásművéről szólt, hanem az életpályáról, amely elkezdődött valahol, valamikor, 
és most elvezetett valahová. Nem fukarkodott a jelzőkben, valóságos dicshim-
nuszt zengett. 

— Íme, itt áll előttünk a Mont Blanc szintjére emelkedett alkotó, aki megérke-
zett a lehető legmagasabbra, onnan tekint le ránk, az őt körülrajongók tömegére. 
Azokra a fiatal tollforgatókra, akik az ilyen csúcsok felé még csak az első lépései-
ket tették meg, reménykedve, hogy ők is eljutnak a maximális sikerélmény ilyen 
örömteli állapotához. Milyen érzés lehet, Mester, most a kőszirt túlszárnyalhatat-
lan magasságából szemlélni a világot? Visszatekinteni a kanyargós ösvényekre, a 
megmászott hágókra, az egymást követő, meghódított hegyormokra, amelyeken 
keresztül ide, a végpontra jutott?  

S akkor a szónok hirtelenjében más metaforába csapott át:  
— Az Ön mondatai csermelyként indultak, patakká formálódtak, majd fo-

lyóvá duzzadtak, folyamként hömpölyögtek tovább, míg végre beömlöttek az 
Óceánba, oda, ahová minden szépíró szeretne elérkezni. De ez csak a kivéte-
lezetteknek, így Önnek adatott meg. A világtengerbe, a teljes megvalósuláshoz el-
jutni rendkívüli élmény lehet. Hiszen ezen túl már csak ismét és ismét az Óceán 
létezik. A végtelen víztömeg, amely nem ömlik semmibe, hiszen önmaga a meg-
valósulás.  

A regényíró érintve érezte magát, hiszen a szónok az érzéseiről, élményeiről 
faggatta. Nos, ez a végletekig felhevített dikció furcsa hangulatot keltett benne. 
Vajon ez valóban dicséret, vagy végzetes jóslat további munkálkodásomra néz-
ve? — töprengett. Mindkét allegóriában valamilyen kettős értelem rejtőzködik: 
rendben van, eljutottam a legmagasabb oromra, ezt dicséretnek szánta; de akkor 
innen az út kizárólag csak lefele vezet — s ez bizony egyáltalán nem irigylésre 
méltó állapot. Amikor felmagasztal, mert igen messze jutottam, beleömlöttem az 
Óceánba, akkor ezt elismerésként mondotta; igen ám, de onnan már nincs to-
vább, hiszen ennél terjedelmesebb vizek felé nincs hajóút. Ez megint csak nem 
kívánatos léthelyzet. Aki a lehető legmagasabbra nőtt, az már nem nőhet tovább; 
aki a legmagasabbra, legmesszebb jutott, annál messzebb vagy magasabb nincs. 
De vajon egyáltalán létezik-e ilyen túlhaladhatatlan, ultramagas állapot? Nem je-
lenti-e ez a végtelen megtagadását? Na nem, én, jól tudom, ide, a véget nem érő-
höz nem juthatok el, hiszen létem végességéről senkinek nem kell meggyőznie 
engem. Tudom én ezt, igaz, nem születésemtől, de nem sokkal később, amikor 
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elhunyt a szeretett nagyapám, s a szüleim megmagyarázták nekem, kisgyereknek, 
hogy mindenki halálraítélten látja meg a napvilágot. Ezt akkor aligha értettem, de 
ma már igencsak átélem. Tisztában vagyok vele, hogy a végtelenségből kiszakított 
apró, átgürcölt létem véges. De miért ne lehetne az életem olyan határsorompó, 
amelyet útlevél nélkül is átléphetek későbbi alkotásaimmal? Hiszen én még író va-
gyok, senki ne mondja, hogy nem szárnyalhatom túl önmagamat. A „véget ér” 
nem rám tartozik. Én magam legfeljebb beleveszek a nagy végtelen földi semmibe, 
de addig is tenni szeretnék, képességeim mértékében. Senki ne mondja ki rólam, 
hogy ahol most vagyok, az határátlépésre fel nem jogosított állapot.  

S másnap elkezdte írni az újabb regényét.  
 

 3. Vajon ami evidensnek tűnik, minden körülmények között 
érvényes-e és mindig igazság vezethető-e le belőle?  

 

A logikai bizonyítás módozatai felett lamentáltak. Megfogalmazódott egy né-
zet, mely szerint ha valamilyen levezetéssel eljutottunk evidens, tehát alátámasz-
tásra nem szoruló tézishez, akkor a kiindulópont, vagyis az eredeti állítás hiteles-
ségében sem kell kételkednünk. Feltéve természetesen, ha a következtetés a for-
mális logika szabályainak megfelelően történt.  

— Rendben van, az evidencia lehet a szükséges és elégséges feltételekből kiin-
duló gondolatlánc végpontja, ahol a végítélet igaz volta önmagától adódik. De 
vajon meg lehet-e fordítani ezt az irányt? Vagyis egy nem valamiből levezetett, 
hanem, minden előzmény nélkül, egyszerűen csak adott nyilvánvalóságból — 
visszakövetkeztetéssel — fel lehet-e építeni valamilyen valósághű eszmerend-
szert? — dobta be egyikük a kérdést, a görög mitológiai istennő viszályt keltő 
almájaként.  

A válasz nem maradt el: 
— Nagyon természetes, hogy a tudományban két út járható. Az egyik a vég-

ponthoz, az igazságot mintegy árasztó nyilvánvalósághoz vezet, a másik ellen-
kező irányú, a nem levezetett, tehát előzmény nélkül elfogadható sarkigazságok-
ból, axiómákból indul ki, s következtet visszafele. Ez is, az is elfogadható. 

— Ismét csak: rendben van — akadékoskodott az ellenkezés prókátora —, de 
mi támasztja alá a tézist, miszerint ami nem szorul bizonyításra, azt valóban nem 
kell igazolni?  

— Ez szofisztika — dühödött fel a társa. — Tautologikusan fogalmazok: a 
nyilvánvalóság evidenciáját éppen az bizonyítja, hogy nem szorul bizonyításra.  

A kötözködő úriember nem hagyta magát: 
— Ezek szerint az evidencia nem tudás, hanem a biztos ismeret előlegezése. 

Így is mondhatnám: annak csak a feltételezése. De mi történik akkor, amikor a 
nyilvánvalóság hiedelme megcsal bennünket? Tegyünk egy próbát, mondok vala-
mit, ami önmagában kézenfekvőnek tűnik, nem előzményekből levezetett, s rá 
visszafele haladva esetleg egész logikai eszmerendszert lehet felhúzni. Ki kétel-
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kedne abban, hogy nem szorul bizonyításra a következő megállapítást: ha valami-
hez hozzáteszünk valamit, akkor több lesz, ha valamiből elveszünk ezt meg azt, 
kevesebb lesz. S én mégis állítom: van, amikor ez a sarokigazságnak vélt állítás 
csődöt mond: a végtelen esetében. Aminek nincsenek határai időben és térben, 
az nem lehet több azáltal, hogy hozzáteszünk valamit. Hiszen egyszerűen nem 
lehet hozzáadni semmit, amivel gyarapodna. Ugyanis minden benne van. De el-
venni sem lehet belőle úgy, hogy kevesebb legyen, miután nincs kisebb vagy na-
gyobb végtelen. Az axiómának kikiáltott nyilvánvalóságot ez igencsak megin-
gatja. 

Az érvelés nem győzte meg az alapigazságok hívét. 
— Önmagadnak mondtál ellent — jött az ellenvetés. — Azt bizonyítottad, 

hogy a végtelenhez nem lehet hozzáadni vagy elvenni, ekképpen nem csökken-
het vagy növekedhet, vagyis hogy a szóban forgó axióma rá nem vonatkozik. Az 
említett, mindig érvényes sarktétel ugyanis így szólt: ha valamihez hozzáteszünk 
valamit, akkor több, ha elveszünk belőle, kevesebb lesz. A te példád nem ezt a 
tézist cáfolja. Még csak nem is fogható fel kivételnek. A „hozzátenni” és „el-
venni” egyszerűen nem vonatkoztatható a végtelenre. Így ez az eset nem csor-
bítja a posztulátum érvényét. Amikor valamihez nincs lehetőség sem hozzáadni, 
sem kivenni belőle, akkor nyilván gyarapodásról vagy csökkenésről sem be-
szélhetünk. Ekképpen a sarkigazság mégis csak mindenképpen igaz akkor, ami-
kor lehetséges az a bizonyos plusz vagy a mínusz.  

Ez az okfejtés sem győzte meg a beszélgetőpartnerét, aki továbbra is kételke-
dett abban, hogy a sarkigazságok mindig hitelesek. De újabb ellenérvek hiányá-
ban elhallgatott. 

S mivel tudása nem lehetett végtelen, ezzel a gondolattal is gyarapodtak isme-
retei. Esetleg aggályai, hiszen a hitetlenkedések is gyarapítják tudatállapotunkat. 
Arra nem gondolt, vajon ez a többlet nem bizonyítja-e az axiómát, mely szerint 
amihez valami plusz hozzáadódik, az gyarapodik.  
 

 
AZ ESZMERENDSZER KOHERENCIÁJA 

 

 
1. Kifogástalan logikával fel lehet építeni olyan 

gondolati rendszert, amely a maga egészében hamis. 
 

A kuruc korral foglalkozott, erről írt átfogó tanulmányt. Történész és iro-
dalomtörténész is volt, igyekezett összeegyeztetni ezt a két minőségét. Mégpedig 
úgy, hogy az egykori történelmi eseményeket a korabeli irodalmi alkotások tükré-
ben mutatta be. Tudományos értekezéseiben mindig két szempontot igyekezett 
követni: egyfelől azt, hogy a kordokumentumokra támaszkodjék, másfelől, hogy 
vizsgálódása legyen koherens, belső logikai ellentmondásoktól mentes. Most is 
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ezt tette. Mondogatta is: a koherencia a történelemtudományban az összefüggő 
részelemek egymásba illesztését jelenti, mégpedig oly módon, hogy ez a harmo-
nizálás amolyan ésszerű szerveződéssé álljon össze. Ezt a vizsgálódási elvet most 
tetézte egy maga kieszelte „szupra-kohéziós” elvárással: a saját fogalmi kreációja 
szerint ez a „kohézió a négyzeten”, amikor is a történészi dokumentáltságot és a 
korszak irodalmi vonulatát építtetjük be egyazon logikus gondolati struktúrába.  

A fentiek jegyében kimutatta, hogy milyen egymásra hatás létezett a dallamos 
kurucnóták és az akkor alkalmazott harcmodor között. Megláttatta az összefüg-
gést a kuruc költészet lelkesítő ereje és a bátor hadviselés között. A szabadság-
harc irodalmi alkotásaiból még Rákóczi vitézeinek a fegyverzetére is következte-
tett. Okszerűen levezette, hogy a kor költészetében zseniálisan megelevenítették 
a kuruc hadfiak vérmérsékletét, vakmerőségét, heroizmusát. Így az elszenvedett 
vereségek okát nem ezek hiányában kereste. A logikai kapcsolatteremtésben ad-
dig is elment, hogy — a korszak poézisét dokumentumforrásnak tekintve — ki-
következtette, miszerint a halált megvető elődeink bajuszviselete és a csatákban 
tanúsított kurázsijuk között ésszerű viszonynak kellett lennie. 

A szakmabeliek megdicsérték, amiért olyan plasztikusan és korhűen ábrázolta 
nemcsak a szabadságharcosok külsejét, de belvilágát s a történelmi eseményeket 
is. Bőséges elismeréssel szóltak a szakértekezés ellentmondásokat nem tűrő belső 
felépítéséről, arról, hogy minden porcikája szervesen beleillik az egészbe. Az 
egyik recenzens a dominóhasonlattal élt: olyannak tartotta a tanulmányt, mint a 
sorba állított dominólapok, amikor azok egymás után mind felborulnak, mert le-
döntik egymást; ilyen logikai elemekből épül fel ez az értekezés — írta a szak-
elemző —, mindenik dominólapocskát szükségképpen követi a következő.  

Egy másik szakvéleményező azt emelte ki, milyen valósághűen ír a szerző tör-
ténészként a kölesdi harcról, a bujdosó Rákócziról, Esztergom bevételéről, 
Ocskai Lászlóról, Bezerédyről, Balogh Ádámról — a mindezekről szóló kuruc 
költészet kordokumentumai alapján. 

S akkor megjelent a színen egy kritikus, aki ugyancsak a dominóhasonlatra hivat-
kozott: nagy baj, ha a dominósor valóban ledől a maga logikai egymásutánjában, 
csakhogy az első lapocska, amely elindítja ezt a folyamatot — eleve hamis. Egy bel-
ső ellentmondásoktól mentes eszmerendszer lehet a maga egészében téves. A 
megbírált szerző ugyanis akkor, amikor kizárólag csak az általa idézett kuruc da-
lokból építkezik, alaposan melléfog. 

Ezek az énekek ugyanis annak a Thaly Kálmánnak, a kuruc korszak jeles szakértő-
jének a költeményei, amelyeket — nem történészként — becsempészett a kuruc 
versek közé és korabeli alkotásként terjesztett. 
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2. A mellényt gyakran valóban újra kell gombolni, 
de vannak esetek, amikor ez szamárság. 

 

Az akadémiai kutatóintézetben pánikhangulat uralkodott. A kémiai szakosz-
tály nyüzsgött, akár egy darázsfészek. Mindenki felbolydult, mert az egyik, a ku-
tatásaikban részt nem vevő neves akadémikus zavarkeltő tanulmányt tett közzé. 
A részleg munkatársai évek óta nagyszabású projekten dolgoztak, ennek eredmé-
nyétől nemzetközi elismerést remélhettek. Legalábbis az említett dolgozat megje-
lenéséig ebben az álomban ringatták magukat. Csakhogy az inkriminált értekezés 
azt bizonyította, hogy az intézet nagyarányú kutatási programjának kiindu-
lópontja, az eredeti feltételezés hamis. Márpedig ha egy építménynek — legyen 
az monumentális — az alapja eleve rosszul megtervezett, akkor hiábavaló elké-
szíteni még az épület aprólékosan megmunkált makettjét is. Hát még az épületet 
magát. Nem kevésbé így van ez — akárcsak mindenhol máshol — a vegyé-
szetben is: egy rossz képletből el lehet indítani terjedelmes teória-építkezést, ám 
ha ez elkészül, majd alóla kirántják a tévesnek bizonyult formulát, oda-van az 
egész konstrukció. Hiábavaló volt minden erőfeszítés. 

A kémiai osztály kutatóinak becsületére legyen mondva: volt annyi erejük, 
hogy szembenézzenek ezzel a kudarccal. Felülbírálták egész eddigi vizsgálódásu-
kat, lépésről lépésre visszafele következtettek, mígnem eljutottak az első, az elhi-
bázott tézishez, a kiindulóponthoz. Majd újrakezdték a munkát. Ezúttal igaz állí-
tásból kiindulva igyekeztek jó irányba haladni. Összekapcsolni a láncszemeket, 
azzal a biztos tudattal, hogy a gondolatfüzér első karikája ellenőrzötten megbíz-
ható. 

A kutatás vezetője azonban képtelen volt belenyugodni a fiaskóba. Vala-
miképpen meg akarta bosszulni az akadékoskodó tudóson a kudarcot. Elkezdte 
rekonstruálni — ezúttal nem a tudományosnak vélt levezetés kiindulópontjához 
vezető láncolatot, hanem — az őket bíráló jeles kémikus életét. S furcsa dologra 
jött rá: a baklövésüket felfedő vegyész-tudósunk édesapja valamikor tanfelügyelő 
volt. S mivel a kisfia igen hamar megtanult írni-olvasni, elkövetett egy tör-
vénytelenséget: igazolást állított ki arról, hogy a csemetéje elvégezte ez első elemi 
osztályt, s közvetlenül a másodikba íratta be.  

— A minket leleplező szakember ugyanabba a hibába esett, mint mi: a kezdőlépést 
elvétette — érvelt ezúttal a megbírált, most támadó fél. — Mivel az első elemi osztály 
elvégzéséről nincs és nem is volt hiteles bizonyítványa, törvénytelenül lett másodikos, 
harmadikos, és így tovább. Fel egészen a doktori és akadémikusi cím megszerzé-
séig. 

Ezzel az érveléssel nevetségessé tette magát. 
A megtámadott elismerte apja egykori vétkét. Ám kikelt az analógia ellen, mi-

szerint a kiinduláskor elhibázott laboratóriumi vizsgálódások és saját első ele-
mista úgymond botlása között hasonlóság volna. 
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— Nem lehet mindent visszapergetni, s újból láncra fűzni. Én a második 
elemi osztálytól kezdve nem az első osztályos állítólagos félrelépésemet folytat-
tam. Önök viszont az eredeti balfogást vitték végig. 

A tudományos közvélemény neki adott igazat. 
 
 

TERMÉSZETI TÖRVÉNYEK 
 
 

1. Ha meg tudunk szegni egy természeti törvényt, 
akkor bebizonyítjuk: ez nem volt törvény. 

 

Leonardo da Vinci kortársa volt. Körömszakadtáig kitartott amellett, hogy a 
kor zsenije egyben téved: hiába próbálja megalkotni a repülő szerkezetet, a leve-
gőnél súlyosabb tárgy képtelen repülni.  

— Ez természeti törvény — hajtogatta —, márpedig amit a természet sza-
bályként előír magának és nekünk, az ellen nincs apelláta.  

— Igen ám, de itt vannak a madarak — jöttek az ellenérvek. — Azok súlyo-
sabbak, mint a levegő, mégis repülnek. Nem véletlen, hogy da Vinci őket pró-
bálja utánozni, amikor madárszárnyú gépezetet tervez.  

Erre is megvolt a válasza:  
— A madarakat az Isten úgy teremtette, hogy java részük képes repülni. Ezt a 

természeti törvényt építette beléjük, s ez ellen sincs fellebbezés. De az emberi al-
kotás nem birtokolja ezt a törvényt. Így hiábavaló próbálkozni repülő masinák 
megalkotásával. Emlékezzünk a tragikus példára: Ikaroszra. Megbüntették őt az 
istenek, mert meg akarta szegni a csak a természetbe beleplántált, de az ember 
számára nem birtokolható törvényt.  

— De hiszen repült! Legalábbis egy ideig, amíg a Nap közelébe került.  
Még ez az ellenvetés sem tántorította el a véleményalkotót az eredeti állításától.  
— Igen, az istenek egy ideig engedtek a kihívásnak, hogy aztán a zuhanása 

még szemléletesebben igazolja, mennyire halálos bűn a természeti törvényszegés 
kísérlete.  

Telt-múlt az idő, az érvelő utódai közül egyre kevesebben vallották ugyanezt. 
Akadtak, akik megmagyarázták, miért nem sikerült megalkotnia Leonardo da 
Vincinek a repülőgépet. Azért, mert ő csak a mozgó szárnyban gondolkodott. A 
kor színvonalán nem lehetett elkészíteni olyan masinát, amely rögzített szárnnyal 
előre tudjon haladni. Márpedig a levegőnek ütköző merev szárnyrész biztosítja a 
gép repülését. A nagy zseni helikopter-tervezete sem a merev légcsavar mozgásá-
val próbálta felszállásra bírni alkotmányát, hanem a le-fel mozgó lapátok segít-
ségével. Ezért nem járt sikerrel az elképzelése. Csakhogy ezzel nem azt igazolta, 
miszerint a repülés lehetetlen. 

A 21. században, amikor egy utasszállító repülőgépen valaki mindezt elmon-
dotta utastársainak, az egyikük meghökkentő megállapítást tett: 
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— Annak a da Vinci kortársnak mégis csak igaza volt. 
A mellette ülők körülnéztek, hova rejthette ez az alak a whiskys üvegét, ha 

ilyen baromságokat mond. 
— Igaza volt abban — folytatta a meggyanúsított —, hogy a természeti tör-

vényeket nem lehet áthágni. S mivel a levegőnél súlyosabb tárgy repülni képes, 
ezzel bebizonyosodott, hogy az a bizonyos hiedelem nem természeti törvény. 
 

2. A törvényszéki bíró, aki elítéli a jogi törvények áthágóit, 
nem hozhat ítéletet a természeti törvények be nem tartásáért. 

 

Amikor megkapta az idézést, kissé elcsodálkozott. Milyen paragrafus szerint indí-
tanak ellene peres eljárást? A személyazonossági igazolványában ugyanis ez a név sze-
repelt: Természeti Törvény. Gondolta, tisztázás végett mégis csak megjelenik a bíró-
ság előtt. Itt adták tudtára, hogy a törvényszegés vádját emelték ellene.  

Történt ugyanis a következő: egy hegyomlás elzárta az egyik fő közlekedési 
utat. Ennek következtében a helyi buszjárat belerohant a lehullott omladékba, 
többen életüket vesztették. A vád ellene: gondatlanságból elkövetett, több rend-
beli emberölés. Ez a büntetőtörvénykönyv szerint, kézen-közön, súlyos tör-
vényszegésnek minősül.  

A tárgyaláson az ügyész dörgedelmes vádbeszédet kottázott le fortissimóban. 
A szolgálati kötelességek felrúgásával marasztalta el Természeti Törvényt. Azzal 
érvelt, hogy a külvilágnak az ember szolgálatában kell állnia. Márpedig a vádlott 
nem ennek szellemében cselekedett akkor, amikor a tömegközlekedés ellen a 
fölcsuszamlás vétségét követte el. Példás büntetést kért.  

A vád ügyvédje rátett még egy lapáttal a fölcsuszamlásra. (Pedig a tömeg-
katasztrófához éppen elegendő omladékmennyiséget állapított meg a vizsgálat.) 
A felelőtlenséget exponálta: micsoda gátlástalanság, hogy Természeti Tör-
vénynek éppen akkor jut eszébe a szikladarab leszakadását okozni, amikor egy 
zsúfolásig megtelt gépjármű halad arra. 

Végül a vádlott védőügyvédje kapott szót. 
— Kétségbe vonom az ítélethozó testület kompetenciáját, vagyis megkérdő-

jelezem az illetékességét. Valamely bíróságnak csak arra van jogosultsága, hogy 
azon személyek felett ítélkezzék, akikre a jogszabályok vonatkoznak, de nem 
mondhat ítéletet azokról, akikre a jogi normák nem érvényesek. Más szóval: akik 
kívül esnek a törvényes előírások körén, azok felett nem ítélkezhet. Védencemet, 
Természeti Törvényt nem marasztalhatja el olyan taláros grémium, amely ki-
zárólag csak az emberek által alkotott törvények megszegői felett ítélkezhet. Egy 
ilyen testület nem bíráskodhat mások felett, csak emberi cselekedeteket minő-
síthet így vagy úgy. Ügyfelem akkor, amikor a sziklahullást előidézte, azt tette, 
amit a belehelyezett törvények megmásíthatatlan kényszerűséggel megköveteltek 
tőle. Vagyis követte a determináltság számára előírt formuláit. Ezt a cselekedetét 
legfeljebb a Természet, nem pedig a Társadalom törvényszéke előtt lehetne meg-
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ítélni. Csakhogy a jogalkalmazás kizárólag emberi művelet, a Természet nem is-
mer ilyen fórumot, csak az ember. Mióta a világ világ, még senki sem szegte meg 
a természet szabályait. Ezek ellen ugyanis nem lehet cselekedni, senki sem hagy-
hatja figyelmen kívül őket. Hiszen itt minden mindig a saját normái szerint nyil-
vánul meg, vagyis működik — fejezte be beszédét az ügyvéd, eleget téve a pró-
kátori szokásnak, mely szerint a perbeszédben újabb és újabb megfogal-
mazásban jó megismételni ugyanazt. 

A bíróság meghozta az ítéletet. 
Természeti Törvényt felmentették. Az indoklásban az szerepelt, hogy a gravi-

táció meg a geológiai erózió követelményeivel szemben nem lehet tenni semmit. 
Így annak a meglazult szikladarabnak mindenképpen le kellett hullania. Éppen 
akkor, amikor ez történt, s oda — az úttestre —, ahova zuhant. A bíró ugyan-
akkor indítványozta, hogy indítsanak kivizsgálást azon személyek ellen, akiknek 
kötelessége lett volna ezt a vészhelyzetet előre jelezni, és elővigyázatos rob-
bantással megelőzni a katasztrófát. 

A védőügyvéd meg volt elégedve. Lám csak — gondolta —, repetitio est ma-
ter studiorum, minél többször ismételünk valamit, ha legalább kétszer hajtogat-
juk ugyanazt, akkor az jobban bevésődik az emlékezetünkbe, vagyis befészkel a 
memóriánkba. Végül a bíró úr is megértette, azaz felfogta, hogy ő csak az embe-
rek felett bíráskodhat, vagyis nem törvénykezhet az embereken kívüli világ, a 
természet felett. 
 

3. Van-e valami, ami túlhaladja a fény sebességét? Nincs. 
Kivéve, ha ezt a valamit gondolatnak nevezik. 

 

A férjet űrhajósnak képezték ki. Nem könnyű mesterség, monumentális tu-
dást követel. Az űrpilóta-jelölt otthon a gazdag szakismereteit igyekezett meg-
osztani a feleségével. Mármint akkor, amikor a kiképzés idején néhanapján ott-
honukban, rövid ideig együtt lehettek. Az asszonyt különösképpen a fizika érde-
kelte. Nem sokat értett a relativitáselmélethez, de annál nagyobb tudásvággyal 
igyekezett befogadni minden — számára — nóvumot. Az idő viszonylagossága 
különösképpen felkeltette a figyelmét. Amikor a férje megmagyarázta neki, hogy 
bizonyos sebességgel mozgó rendszerekben az idő múlása egy másik struktúrá-
hoz viszonyítva nem azonos, naivan, de mégis a lényegre tapintva megkérdezte:  

— Ezek szerint amikor te szkafander ruhában a bolygók világában fogsz sé-
tálni, az órád az űrhajón másképpen fog járni, mint az enyém a Földön?  

— Valahogy így — tért ki a részletes magyarázatok elől az űrrepülés váromá-
nyosa. 

Az asszonyt leginkább férjének az az állítása lepte meg, hogy mai ismereteink 
szerint a fény sebességét nem lehet túlhaladni. Nincs a világon semmi, ami ennél 
gyorsabban száguldana. S az ura ehhez még magyarázatot is fűzött: ha valami le-
játszódik a Napban, mintegy nyolc percre van szükség ahhoz, hogy az ott történ-
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tek hatása elérjen a földre. Ugyanis ennyi idő kell ahhoz, hogy a fény sebességével 
terjedő effektus ide jusson. Egy napkitörés például nyolc percen belül nem hozhat 
létre a földünkön semmiféle változás, ezen belül nem is észlelhetjük.  

Az asszonyt egy kissé elámította ez a magyarázat. Eddig nem is gondolt arra, 
hogy a fény terjedéséhez egyáltalán időre van szükség. Úgy gondolta, ha felkat-
tintja az éjjeli szekrény lámpáját, s a villanykörte fénye eloszlatja a félhomályt, ez 
egyidőben történik, s ő azonnal észleli. Még hogy időre legyen szükség, amíg en-
nek a 60 wattosnak fénye az ő szeméig jut! Ám legyen, elfogadta a magyarázatot, 
hiszen a neki mindig igazat mondó férjeura fejtette ki. Kezdte érteni a csíziót. 
Ám miként az asszonyok szokták, a személyi kapcsolatokra konvertálta (ezt a 
szót is párjától tanulta) a fizika fénytani tételeit. 

— Ezek szerint ha te az űrben sétarepülni fogsz, az órádra nézel, és kimon-
dod: „szeretlek”, én azonnal nem fogom hallani. S nem azért, mert nem egyez-
tettük a karóránkat. Hanem azért, mert amikor odafent, a Nap közelében, a súly-
talanság állapotában kiejtetted ezt a delejes szót, akkor az én Doxámon az óra-
mutatóknak még legalább nyolc percet kell megtenniük, amíg ezt meghallom. 
Hiszen te mondtad, hogy bizonyos időnek el kell telnie, amíg a fény sebességével 
elérkezik hozzám a szerelmi vallomás. De mi lesz, ha időközben, amíg felém 
száll az üzeneted, történik veled valami? Erről én ismét csak később fogok érte-
sülni. Hátha az idő alatt, amíg a vallomásod úton lesz, meggondolod magadat. Ki 
is mondod, hogy mást szeretsz, s én — amíg ez ismét csak el nem jut hozzám — 
abban a tévhitben fogok élni, hogy imádsz. 

A férje nevetett és megvigasztalta:  
— Ne félj, nem az intim szerelmi kapcsolatok megzavarása céljából fedezték 

fel a fizika törvényeit. Én mindenkor, még a világűrben is szeretni foglak téged. 
Az időeltolódástól függetlenül. 

Bekövetkezett a nagy nap. A férj az űrlaboratóriumban ott hajózott a bolygók 
között a világtengeren. A feleség a mi kis sártekénken még mindig azon töpren-
gett, milyen kíméletlenek a fizika törvényei. Az a fránya fénysebesség-határ meg-
akadályozza, hogy egyidejű kapcsolatot teremtsen imádottjával. S akkor rájött va-
lamire. Ha a férjére gondol, egyidejűleg, nem nyolc vagy ki tudja, hány perc múl-
va, hanem abban a pillanatban megjelenik előtte kedvesének arca az űrkabinban. 
Nem kell kivárnia, amíg a képzelete a 300000 kilométer per másod-percenkénti 
fénysebességgel eljut oda. 

De arra is rájött, hogy ezzel nem döntötte meg a fizikusok állítását a fénysebes-
ségre nézve. Legfeljebb azt bizonyította, hogy a gondolat világában ez a törvény 
— szerencsére — nem funkcionál. 


