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Az új végtelenről 

„Új törvényekkel, túl a szűk egen, 
új végtelent nyitottam én eszemnek” 

      (Babits Mihály, Bolyai) 
 

Érdekes, hogy amíg a matematika a végtelen fogalmának kezelésére oly sok megoldást kínál, 
ugyanakkor a valós környezetünk érzékelése, mérése csak véges mennyiségeket igényel. 
Nagyon szemléletesen mutatja be Poincaré ezt a különbséget a matematikai és a fizikai 
folytonossággal kapcsolatban: 

„Megfigyelték például, hogy valamely 10 gramm súlyú A test és valamely 11 gramm súlyú B test 
egészen azonos érzeteket kelt. Hasonlóképpen nem lehetett megkülönböztetni a B testet a 12 gramm 
súlyú C testtől, de az A és a C súlyának egymástól való megkülönböztetése már sikerült.  

E kísérlet nyers adatai tehát a következő vonatkozásokkal tűntethetők fel:  

A = B;  

B = C;  

A < C. 

Ezek a vonatkozások a fizikai folytonosság képleteinek tekinthetők.  

Az ellentmondás elvével ez homlokegyenest ütközik, és hogy ezen összeütközést megszüntessük, 
kénytelenek voltunk a matematikai folytonosságot1 feltalálni.”2 

Érzékelő és mérő rendszereink csak egy adott nagyságú ingerre kezdenek reagálni, és két 
inger között is csak egy jól meghatározott mennyiségi különbség esetén tudunk különbséget 
tenni. Itt azonnal fölmerül a kérdés, hogy vajon a kvantumosnak érzékelt mikrovilág esetén is 
arról van-e szó, hogy diszkrét energiacsomagokból áll a világunk, vagy itt is a mérő és 
érzékelő rendszerek – például az atomok – azok, melyek csak egy adott energiamennyiségre 
képesek reagálni, és ez okozza, hogy a világról alkotott kép „kvantumos” jellegű. 
Hangsúlyozom ennek a gondolatnak a következményét; feltehető, hogy nem feltétlenül a 
tárgy – a való világ – kvantumos jellegű, hanem a róla alkotott kép az, ami garantáltan 
„szemcsés”.3 

Látunk tehát egy szemcsés, megszámlálható – sőt végesen megszámlálható – elemi részekből 
álló világot, ugyanakkor a mérés ellentmondásmentességéhez matematikailag feltételezzük a 
kontinuumot. Felmerül a kérdés, hogy ez csak egy matematikai trükk, és csupán – a 
matematikailag szükségesnek tartott – ellentmondásmentességhez nélkülözhetetlen eszköz a 
végtelen fogalma, vagy pedig a tárgyi világban is van a végtelennel adekvát létező. 

Egyre erősebb a meggyőződésem, hogy a való világban a végtelen új minőségként jelenik 
meg, a mennyiségi végtelen pedig csak matematikai segédeszköz, idealizáció. Már a 
matematika egyes területein is – épp az ellentmondásmentességnek való megfelelés 
                                                           
1 Az eredeti szövegben a „folytonosság” szót a „kontinuum” szó jelzi. 
2 Henri Poincaré, Tudomány és föltevés, lásd pl.: 
http://www.fil.hu/uniworld/egyetem/restricted/filtort/Poincare/elsofejezet.htm , Második fejezet 
3 Itt azért meg kell jegyezni, hogy az érzékelő vagy mérő rendszer attól rendszer, hogy elhatárolt a környezetétől 
és belső szerkezete van. A belső szerkezet biztosítja az egyedi reagálást a külső ingerre. Elhatároltsága pedig azt 
jelenti, hogy belseje és külseje között nincs igazi folytonosság. A rendszer is a tárgyi világ része, ezért a való 
világnak nem csak a képe, de tárgyi valósága is tartalmaz kvázi-diszkrét elemeket. 

http://www.fil.hu/uniworld/egyetem/restricted/filtort/Poincare/elsofejezet.htm
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szükségéből – a végtelen nagy, vagy végtelen távoli elemet kizárjuk. Jó példa erre az 
euklideszi geometria, amely csak a nyílt síkon ellentmondásmentes, az euklideszi síknak 
tetszőlegesen távoli pontja lehet, de végtelen távoli nem. Még jobb példa a projektív 
geometria, ahol bevezettek ugyan végtelen távoli pontokat, de az ellentmondások 
kiküszöbölésére a „végtelen távoli” tulajdonság helyett a pontot minőségileg más jelleggel 
ruházták fel, és egy egyenes állásával jellemzik. A „végtelen távoli” jelzőt is lecserélték, és 
ideális pontról beszélünk a végtelen távoli helyett. Hasonlóan jó példa a kételemű számok 
imaginárius eleme által jelölt végtelen, melynél a projektív geometria ideális pontjához 
hasonlóan a „végtelen nagy” tulajdonság helyett nem mennyiségileg, hanem minőségileg van 
megkülönböztetve a valós számoktól azáltal, hogy dimenziójában különbözik tőlük. A 
kételemű számokon a végtelen végesbe való projekciója/introjekciója is modellezhető. Erről a 
kapcsolatról részletesen szól az „Az idő, a tér és a végtelen”4 című írásom 4.5 pontja. 

Cantor végtelenjei, a transzfinitek minden természetes számnál nagyobbak, mennyiségi 
végtelenek. Nem minősítem ezeket a végteleneket „rossznak”, amikor annak a 
véleményemnek adok hangot, hogy a mennyiségi végtelen csak matematikai lelemény. 
Mindössze arról van szó, hogy ezeknek a mennyiségi végteleneknek nincs valós mennyiség-
megfelelője. Amint a fizikai világban nincsenek ideális gázok, úgy a matematika végtelenjei 
is idealizációk, melyek segítségével könnyebb megközelíteni a való világ állapotainak 
leírását. Cantor igazi érdeme a rendszámokkal kapcsolatos, igaz, tévedett a jólrendezési tételt 
illetően, pontosabban annak feltételrendszerében. (Hasonlóan problémás a diagonális 
módszere is, lásd a „Problémák Cantor diagonális módszerében”5 és „Az idő, a tér és a 
végtelen”6 című cikk 4.4 pontját a 12. oldalon.) A kiválasztási axióma – és így a vele 
ekvivalens jólrendezési tétel – a kontinuumhipotézis általános megfogalmazásával 
kiegészített Zermelo-Fraenkel axiómarendszerből következik.7 Ha a kontinuumhipotézis 
helyett azt feltételezem, hogy van8 olyan halmaz, amelynek számossága a valós számok 
számossága (kontinuum-számosság) és a természetes számok számossága (megszámlálhatóan 
végtelen) közé esik, akkor az ezzel az állítással kiegészített Zermelo-Fraenkel 
axiómarendszerből nem következik a kiválasztási axióma és vele a jólrendezési tétel sem. A 
kételemű számok közül a hiperbolikus számok azok, melyek azt modellezik, hogy több 
olyan szám van, amely minden természetes számnál nagyobb, ugyanakkor kisebb a 
kontinuum számosságnál, valamint épp ezek a hiperbolikus számok ábrázolják a tér és 
az idő a valós kapcsolatát (legalábbis, ha egy dimenzióra szűkítem a teret). Így a 
kiválasztási axióma és a jólrendezési tétel nem következik a való világunk leírásából, sőt 
nekik ellentmondó következményei vannak a kontinuum hipotézis helyett használandó, a való 
világunkkal adekvát alaptételnek. Ezzel elmondható, hogy a való világ leírására 
alkalmatlanok a matematika legalapvetőbb tételei és módszerei, pedig ezek alapjaiban 
határozzák meg az elméleti fizika eszközrendszerét.9 Igaza volt Lee Smolinnak, amikor a 
következőket írta: 

                                                           
4 http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-
v%C3%A9gtelen.html  
5 http://infinitemath.hu/index.php/matematika/item/38-probl%C3%A9m%C3%A1k-cantor-diagon%C3%A1lis-
m%C3%B3dszer%C3%A9nek-haszn%C3%A1lat%C3%A1ban.html  
6 http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-
v%C3%A9gtelen.html 
7 Lásd „A kiválasztási axióma és a kontinuum hipotézis” című kis írást; 
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/150-a-kiv%C3%A1laszt%C3%A1si-axi%C3%B3ma-
%C3%A9s-a-kontinuum-hipot%C3%A9zis.html . 
8 Ez a „van” jelentheti azt, hogy egy és csak egy ilyen számosság van, illetve van belőle több. 
9 Hiperbolikus számoknál, és a neki megfelelő kontinuumállítás alapján 1/n nem 0-hoz tart, hiszen vannak 
0-nál nagyobb, és 1/n-nél minden n-re kisebb számok. Így a hiperbolikus számokra átírható speciális 
relativitáselmélet számításaiban nem használhatjuk azt a kalkulust, amely az 1/n → 0 –n alapszik. 

http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://infinitemath.hu/index.php/matematika/item/38-probl%C3%A9m%C3%A1k-cantor-diagon%C3%A1lis-m%C3%B3dszer%C3%A9nek-haszn%C3%A1lat%C3%A1ban.html
http://infinitemath.hu/index.php/matematika/item/38-probl%C3%A9m%C3%A1k-cantor-diagon%C3%A1lis-m%C3%B3dszer%C3%A9nek-haszn%C3%A1lat%C3%A1ban.html
http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/150-a-kiv%C3%A1laszt%C3%A1si-axi%C3%B3ma-%C3%A9s-a-kontinuum-hipot%C3%A9zis.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/150-a-kiv%C3%A1laszt%C3%A1si-axi%C3%B3ma-%C3%A9s-a-kontinuum-hipot%C3%A9zis.html
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„Egyre inkább az az érzésem, hogy mind a kvantumelmélet, mind az általános 
relativitáselmélet alapvetően tévesen gondolkodik az idő természetéről. Nem elég 
egyesíteni a kettőt. A probléma mélyebb, talán egészen a fizika kezdeteinél 
indult.”10 

Nos, a fentiek szerint a probléma még súlyosabb, nem a fizika, hanem már a matematika 
alapjainál kezdődik. 

Amint a korábbi írásaimban megjegyeztem, a Lorentz transzformációval és így a speciális 
relativitáselmélettel leírt változás nem magának a tárgynak a változása, hanem a megfigyelő 
számára a tárgyról alkotott kép „deformálódik”.11 Amint azt Poincaré is szemléletesen 
megfogalmazta, a fizikai világ észleléséből mért értékek „lépcsősen” változnak, nincs 
folytonosság, így a mért értékek matematikai összegzése ellentmondáshoz vezetne. A Lorentz 
transzformációnál bizonyos szempontból hasonló az eset, azaz a hiperbolikus forgatásnál mért 
értékek sem folytonosan változnak. A speciális relativitáselmélettel leírt való világ képe – 
hangsúlyozom, hogy a kép és nem a tárgyi világ – „divergál”, a fénysebességet elérve a tárgy 
képének bizonyos értékei végtelenné, mások nullává válnak. Amint a Poincaré által leírt 
egyszerűbb esetben a matematikai folytonosság bevezetése megszüntette az ellentmondást12, 
a hiperbolikus számsíknál is jó lenne egy olyan eszköz, mely kezelhetővé teszi a mérték 
„megszaladását”, a klasszikus folytonosság hiányát, akár egy-két megmaradó paradoxon árán 
is. Természetesen lényeges különbség van a Poincaré által bemutatott eset és a fénysebesség 
körüli sebességnél érzékelhetők között: az elsőnél az érzékelési ingerküszöb léte okozza a 
tapasztaltakat, a másodiknál a sebességnövekedés, ugyanis a mozgó rendszer a 
sebességnövekedés következményeként „elfordul” a téridőben, így a szemlélő látószöge 
változik. (Itt nem térbeli elfordulásról van szó, a fénysebesség körüli sebességgel mozgó 
rendszernél a téridőben történik változás. Mondhatnám egyébként azt is, hogy a 
fénysebességhez közeli sebességgel mozgó rendszer „elfordulása” a téridő görbülésének 
következménye, azaz a téridő nem csak nagy tömegek közelében görbül lokálisan, de 
globálisan is görbül.)13 

„Az idő, a tér és a végtelen”14 című anyag 4.6 pontjának utolsó bekezdésében említem, hogy 
a kételemű számok nemcsak a végtelen számosságok speciális modellezésére használhatóak, 
de alkalmazhatóak olyan igen nagy, de véges számok esetére is, amikor bizonyos 
mennyiségi változások minőségi változássá alakulnak, például a fizikai rendszerek 

                                                           
10 Lee Smolin, Mi a gubanc a fizikával, Akkord Kiadó, 2011, 257. oldal 
11 Lásd a következő írásokat: „Hawking és a fénysebességgel való utazás”, „A fizika problémái és a matematika 
CH dilemmája”, 1. lábjegyzet, „Az idő, a tér és a végtelen”, 4.oldal 2. bekezdés 
12 Hozzáteszem, hogy az ellentmondások csak látszólag szűntek meg, mert speciális paradoxonok megmaradtak, 
például Zénon paradoxonjai. 
13 Egy olyan elgondolás körvonalazódik bennem, hogy a téridőbeli elfordulás kezelésénél, más szóval a téridő 
globális görbületének leírásánál, amikor is a fénysebesség közelében mozgó objektum egyik térbeli dimenziója 
lényeges módon csökken látszólag, akkor a fraktáldimenzióhoz hasonló eszközt kellene alkalmazni a leírásra. Ily 
módon a kételemű számok algebrailag kétdimenziós jellegét úgy tekinthetnénk, hogy a három speciális esetben 
más-más törtdimenzió ábrázolásáról van szó: a komplex, vagy elliptikus számok egynél nagyobb, de kettőnél 
kisebb dimenziójú esetek ábrázolására alkalmasak, a parabolikus számoknál a megjeleníthető dimenzió kettő és 
három közé esik, a hiperbolikus számok pedig három és négy közötti dimenziót képesek szemléltetni. Ez 
megmagyarázhatja azt is, hogy miért alkalmasak a kételemű hiperbolikus számok a 3+1 dimenziós téridő 
leírására. Ennek indoklásául eddig t'Hooft holografikus elvében reménykedtem, de most sokkal jobb ötletnek 
tartom a fraktáldimenziók használatát. Annál is inkább, mert a fénysebességhez közel mozgó objektum 
leírásában gondolhatok arra, hogy az idő-lassulás az időbeli „bolyhosodás” csökkenését jelenti, hiszen a tér az 
idő végtelenje, így az idő „pihésedésének” csökkenése a térdimenziók csökkenését vonja maga után. No, ez még 
csak az ötlet szintje, ezt végig kell gondolni matematikailag. 
14 http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-
v%C3%A9gtelen.html 

http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
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fázisátalakulásánál. A minőségi változáshoz szükséges mennyiségi változások számának 
határozatlansága teszi hasonlóan kezelhetővé a modellt a természetes számok potenciális 
végtelenségéhez. Mondhatom például azt, hogy „megfelelően nagy” N-re 10N már nem eleme 
a szám-modellemnek, mert 10N „jóval nagyobb” annál a mennyiségnél, amelynél a minőségi 
változás bekövetkezik. Ez is azok közé az okok közé tartozik, amiért arra a következtetésre 
jutottam, hogy a kételemű számok a minőségi végtelent modellezik, jóllehet a modellezésnél 
az értékében határozatlan „igen nagy” számot végtelen mennyiségként idealizálom. Kérdés 
marad, hogy miben különböznek azok a változások, melyek a hiperbolikus számsíkon 
modellezhetőek, azoktól, melyek a parabolikus, vagy az elliptikus számsíkon 
szemléltethetőek. 

A fentiek nem mondanak ellent annak az elképzelésnek, hogy a világot intenzív – azaz 
oszthatósági – értelemben és extenzív – azaz kiterjedő – vonatkozásban is végtelennek 
gondolom, sőt a végtelenek végtelenjeinek sorát tudom csak elképzelni a valóságban, még 
akkor is, ha a való világ képeként e sornak csak limitált szeletét látjuk a mikro- és a 
makrovilágban. Mivel a fenti gondolatmenet szerint a végtelen új minőségként jelenik meg, 
így a végtelenek végtelenjei az új és új minőségek sorát jelenti, és a környező világ valóban az 
egyre bonyolultabb rendszerek minőségben változatos sokaságát mutatja az elemi 
részecskéktől a csillagászati méretű rendszerekig. 

Ha már Poincaré idézettel kezdtem, azzal is fejezem be. Poincaré nagyon kritikusan fogadta 
Cantor transzfinitjeit, a matematika „betegségének” tartotta. Sokszor idézett állítása szerint: 

„Aktuális végtelen nem létezik, Cantor hívei elfelejtették ezt, és ezért kerültek 
ellentmondásba.”15 

Sok szempontból egyetértek Poincaré-val, a legzseniálisabb matematikusok egyikének tartom, 
ugyanakkor Cantor transzfinitjeit haszontalanságaikkal együtt, sőt épp hiányosságaik miatt 
tartom nagyon gyümölcsöző elgondolásnak. Cantor diagonális módszerét, és a jólrendezéssel 
kapcsolatos elképzeléseit tovább gondolva válik érthetőbbé az aktuálisan létező végtelen 
valódi természete. 

                                                           
15 Az idézetet az interneten találtam: "There is no actual infinite; the Cantorians have forgotten this, and that is 
why they have fallen into contradiction." 
(Lásd például: http://books.google.hu/books?id=v4tBTBlU05sC&pg=PA190&hl=hu#v=onepage&q&f=false) 

http://books.google.hu/books?id=v4tBTBlU05sC&pg=PA190&hl=hu#v=onepage&q&f=false

