FÜGGELÉK

Xanthippe
A kő-vetkezetlen lógika kiskátéja

Gombolkodom, tehát fagyok.
(D. K’Art filoton teozófus)
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A fordító előszava
A görög szabadságharc egyik menekülő irodalmi
beállítottságú egyede zöld halmok mélyén találta az
alábbi kéziratot. Megkövesült bableves társaságában
hevert ez a kincs, széthányt fakanalak és
gyöngyszemnyi könnyek takarták. Ebből kővetkeztethettünk - reszketeg vonások, gömbölyű
alfák, stb.-k segítségével is - arra, hogy a kézirat
Xanthippe alkotása - ha valakinek, hát neki volt oka
utálni a rendes logikát.

Bevezetés

1. A lógika meghatározása

Mottó: „Én úgy csinálom, hogy levetkőztetem a
kőről a fölösleget.”
(Mich’eu Angelo streeptolitográfus)

A Lógika az a függőben maradt áltudomány,
amely örvényeinek vagy betartunk, vagy nem, de
tanítani mindenféleképpen lehet. Filozófiailag a
függőbenmaradás kritériumának következetes
végigvitele a „lógik-e?” kérdés felvetésében teljesedik
ki. A mindennapi tapasztalatok rendszerezése terén
dettó ( lásd a füstölődő szalonnák esetét). Def.:A
lógika a helyes kő-vetkeztetés* áltudománya (a
helytelenül elvégzett műveletsor folyományaként
mindenféle örök értékek, pl. szobrok keletkeznek).

*

nem tévesztendő össze a gasztro-analitiszben
használatos „hámozás”-sal

2. A lógika alapörvényei

2. 1. Az onosság örvénye
A onos A-val, ha A úgy lógik A-ba, hogy közben A nem
lógik ki A-ból. 2.1/2
2. 10000013. Képlete: A=id A, tehát az alapörvény
alapozásában az Aida nyitány kő.
2. 2. Az ellentmondásterhesség örvénye
Egy bizonyos időben és egy bizonyos vonatkozásban a
terhesség kő. Ellentmondás márpedig nincs.

2. 3. A harmadik kizárásának alapörvénye
Kettő kő.
2. 4. Egészséges alap kő eleve.

3. A fog-a-lom

Def.: Az a lógikai formalin, amelyben mindenféle
szemét ráragad az emberre, így lesz belőle
tárgyosztály.
1. feladat: Vezessétek le a fog-a-lom definíciójából
a tárgyosztály fogalmát, anélkül, hogy a körkörös
meg-határozás hibájába esnétek.

3.1. A fog-a-lom és a személyazonossági szám
Def.: A fog-a-lom és a személyazonossági szám
együttese a lógikában kiadja a terminátort. Ezzel
dolgoztat alapfokon. Formájában ez a lom-polgár.

2.1/2

„Minden dolog illik önmagába”, mondja majd
Witti. Tudta, amit tudott.
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3. 1. 1.

Terjedelme: hom-polgár

3. 1. 2.

Tartalma: l’homme-polgár.

3. 1. 3.

Oszt’ tájozása: lumpolgár.

Vízválasztó:
Kurt Gödény tétele:Egyetlen axiomatikus rendszer sem
foglalhat magába minden ismeretet, ergo igyunk, hogy
változzon.

4. Szofizma
4. 1. Argumentum ad litofobiam (a kőtől való félelem
szofizmája):
Ha repül a nehéz kő, nem tudni, hol áll meg.

