
Előszó

Ez az összeállítás Vekerdi László (1924–2009) magyar nyelvű matematikatörténeti írásaiból 

ad közre több mint félszáz dolgozatot, amely kiegészíti korábbi hasonló tárgyú gyűjteményes 

kötetét,  Az újkori  matematika  és  fizika  megszületése  című munkát.  A számos  különböző 

folyóiratban  publikált,  gyakran  csak  hosszadalmas  könyvtári  búvárkodással  fellelhető 

tanulmányoknak újraszerkesztésével, úgy gondoljuk, nagy segítséget adhat ez a válogatás a 

Vekerdi-életműben  tájékozódni  kívánok  számára.  A  jelen  kiadás  azért  is  érdekes,  mert 

bizonyos esetekben az egyes tanulmányokhoz készített jegyzeteket a korábbi kiadók ilyen-

olyan indoklással volt, hogy elhagyták, így Vekerdi László hagyatéka alapján néhány írása 

most először kerülhet eredeti formájában nyilvánosságra.

Szerencsés emberek, akik személyesen ismerhették és hallgathatták Vekerdi Lászlót, a 

hazai  tudománytörténet-írás  egyik  legkiválóbb  alakját.  Hihetetlenül  gazdag  olvasottságú 

ember  volt,  akinek  tárgyismerete  az  egyes  témakörök  specialistái  számára  is  gyakran 

lényegesen  újat,  új  látásmódokat  tudott  adni.  Néha  még  egy-egy  megjegyzése,  ötletes 

szófordulata vagy akár lábjegyzete is hosszú időre biztosíthatott és biztosíthat ma is kutatási 

programot az arra rezonálók számára. Senkit nem ismerünk, aki ilyen szinten egyszerre volt 

irodalomtörténész és tudománytörténész, aki ennyire ismerte az orvostörténetet és ugyanakkor 

elképesztő  tájékozottsággal  bírt  a  matematika  és  annak  történetének  legkülönbözőbb 

területein is. Kis iróniával azt mondhatnánk, hogy ritka az olyan belgyógyász szakorvos, aki 

hosszú  évekig  a  Matematikai  Kutatóintézetben  is  dolgozott  és  aki  irodalomtörténeti 

munkásságáért később József Attila-díjat is kapott. A huszadik századi magyar irodalomban 

talán csak Németh László volt még hozzá hasonlóan széles látókörű, akivel személyesen is jól 

ismerték egymást. A jelen válogatásban újra közzétesszük egy-két magánlevelüket, néhány 

érdekes és izgalmas levélrészletüket a Bolyaiakkal kapcsolatosan.

Vekerdi szerény ember volt,  magát  nem tartotta  igazán tudósnak, hanem csak afféle 

rendes  könyvtárosnak.  Könyvtárosnak,  aki  nem csak beszerzi  és  a  helyére  teszi,  de  el  is 

olvassa és át is gondolja a könyveket. Persze azért nem mindent, okosan válogatva azok közül 

is, csak a fontosabbakat olvasva, néhány ezret, tízezret...

A tudományok királynőjébe, a matematikába volt  szerelmes.  Kicsit hasonlított Erdős 

Pálhoz  annyiban,  hogy  a  matematikával  nem  foglalkozókat  mondhatni  „trivi”  lényeknek 



tartotta, akik vagy megmaradnak a maguk szintjén, vagy ha nagyon akarnak, hát kénytelenek 

lassan,  lépcsőkön  bandukolva  haladni  a  tudományok  emeletei  között  és  nincs  meg  az  a 

lehetőségük, hogy a matematika liftjén gyorsítva kedvükre ide-oda utazgathassanak, ahogyan 

azt Benedek István fogalmazta meg egyszer oly frappánsan.

Vekerdi  László  hatalmas  szellemi  hagyatékot  adott  nekünk.  Írásainak,  interjúinak, 

televíziós  és  rádiós  beszélgetéseinek  összegyűjtése,  feldolgozása,  újragondolása 

megkerülhetetlen azoknak, akik ma Magyarországon komolyan akarnak tudománytörténettel 

foglalkozni. A jelen összeállításban a magyar nyelvű matematikai írásaira koncentráltunk, az 

idegen nyelvűeket itt nem közöljük. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy Vekerdi 

sokat fordított is, köztük több matematikai tárgyú könyvet. Lefordította németről magyarra 

Dörrie kiváló művét A diadalmas matematika című kötetét. Így jelent meg akkoriban, ezen a 

címen, pedig mennyire szerette volna Vekerdi, ha a címből a névelőt elhagyja a kiadó. Régóta 

várjuk az újrakiadását Courant és Robbins Mi a matematika? című remek könyvének, ezt is ő 

fordította le, angolból magyarra. De fordított magyar nyelvű matematikai műveket is angol 

nyelvre,  így  Rényi  Alfréd  két  valószínűségszámításról  szóló  kötetét,  valamint  Kárteszi 

Ferencnek a véges geometriákról írott könyvét is.

Örömmel  tesszük most  egy helyen elérhetővé  sok matematikatörténeti  tárgyú írását, 

annak  reményében,  hogy  a  világháló  adta  lehetőségeket  kihasználva,  minél  több,  a 

tudománytörténet iránt érdeklődő emberhez fognak azok eljutni.
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