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I.

Méltóságteljes  képleteibe  burkolódzva,  a  beavatottak  kis  körén  kívül  mindenkinek 

érthetetlenül,  idegen  és  titokzatos  világként  él  a  matematika.  A  természettudományos 

műveltség elemei lassan közkinccsé válnak, a matematikában azonban nehezebb a helyzet. 

Néhány kitűnő történész és matematikus népszerűsítő munkái ellenére is könnyen tekintjük a 

matematikai  törvényeket  valami  abszolút,  e  világon  kívüli  rend  megnyilvánulásának,  s 

nemcsak mi, laikusok.

Tényleg  meglepő,  hogy  annyira  absztrakt  elmélet,  mint  a  matematika,  olyan 

sokféleképpen  s  oly  sikeresen  alkalmazható  a  gyakorlatban.  Nem  is  érthető  ez  meg 

másképpen, csak a matematika történelmi és társadalmi vonatkozásainak elemzésével. Hosszú 

évszázadok fejlődése s hosszú nevelési hagyomány szükséges egy-egy jelentős matematikai 

felfedezés  megszületéséhez.  A  matematika  története,  még  inkább,  mint  az  egyéb 

tudományoké,  bővelkedik  párhuzamos  felfedezésekben.  A nem-euklidészi  geometria  csak 

egyik példa.  Az ókortól napjainkig majdnem minden fontosabb matematikai felfedezéshez 

több név is tartozik. Ez a tény egymagában figyelmeztethet, hogy a matematika fejlődésében 

egyéni  momentumokon  kívül  kollektív,  társadalmi  tényezők  is  érvényesülnek,  s  válogató, 

szelektív hatásukkal sokszor éppen ezek döntik el egy korszak matematikai fejlődésének az 

irányát.

Az  egyiptomi  matematika  kialakulása  szorosan  összefügg  a  fáraó-centrikus 

államháztartás  feladatait  ellátó  kaszt,  az  írnokok  tevékenységével.  Ők  intézték  a  nagy 

építkezéseken  és  a  bányákban  dolgozó  rabszolgaseregek  élelmezését,  nyilvántartását, 

1 Forrás:  Vekerdi  László:  Kalandozás  a  tudományok  történetében.  Művelődéstörténeti  tanulmányok.  Bp., 
1969. Magvető. pp. 147–282. Ismét megjelent önálló kötetként a Kriterion gondozásában: Vekerdi László: A 
matematikai absztrakció történetéből. Bukarest, 1972. Kriterion. 183 p. Az ókorra vonatkozó rész korábban 
külön  tanulmányként  is  megjelent:  Vekerdi  László:  A matematikai  absztrakció  fejlődéstörténetéből.  = 
Valóság 6 (1965) No. 6. pp. 347–354. 



különféle  munkákra való elosztását.  Ők tartották számon és hajtották be az adót.  A Nílus 

évenkénti  áradásai  után  ők  állapították  meg  újra  az  egyes  földtulajdonok nagyságát.  Már 

Hérodotosz arról értesít,  hogy az egyiptomiak azért találták fel a geometriát,  mert a Nílus 

áradásai  után  mindig  újra  kellett  mérjék  a  földeket.  Mindezek  a  matematikai  feladatok 

egyszerű  számolást  igényeltek,  nagyon  sokszor  pusztán  a  „megszámlálás”  értelmében. 

Lényegében az egész egyiptomi számolástechnika a megszámoláson alapult. S mert általában 

nagyon  sok  dolgot,  embert,  állatot  vagy  valamilyen  mértékegység  szerint  beszolgáltatott 

terményt kellett megszámolni, az egyiptomi írnokok a számok írásában eljutottak a millióig. A 

számok gyakorlati jelentőségének megfelelően tíz minden hatványát külön jellel jelölték. Pl. a 

százezer jele ebihal volt,  mert  ebihal „nagyon sok” volt  a Nílusban, a millió jele pedig a 

levegő vagy a végtelenség istene volt. Ebben az írásmódban pl. 2300000 a következőképpen 

írható le:

Ilyen  számokkal  természetesen  igen  egyszerű  az  összeadás,  csak  nagyon  sok  írást 

követel.  A szorzás sem egyéb ismételt megduplázásnál, az egyszeregyet nem ismerték. Az 

osztás,  ha  maradék  nélkül  befejeződik,  az  egymás  utáni  megduplázásokként  értelmezett 

szorzás megfordítása. Ha nem végződik maradék nélkül, törtekre vezet. A törtek és a velük 

való számolás az egyiptomi matematika legnagyobb felfedezése. Csak a törzstörtekkel való 

számolást ismerték, azaz olyan törtekkel dolgoztak, amelyeknek a számlálója az egység. A 

2/3-nak és a 3/4-nek külön neve volt: „Két rész” és „három rész”, jelölve, hogy a „harmadik 

rész”  és  a  „negyedik  rész”  egészíti  ki  őket  1-re.  Az  egységre  való  kiegészítés  ebben  a 

törtekkel  való  számolásban  alapvető  volt.  Minden  bonyolultabb  feladatuk  az  egység 

valamilyen felosztása, s a felosztandó mennyiséget akkor is egységnek tekintették a feladat 

megoldásában, ha eredetileg nem az. Így a számolás egység számlálójú törtekkel az egyiptomi 

írnokok matematikájában hasonló szerepet töltött be, mint a mienkben a százalékszámítás, 

csak  sokkal  bonyolultabb  volt,  s  így  érthető,  hogy az  eredményeket  hosszú  táblázatokba 

foglalták, generációk munkáit összegezve.

A  megoldandó  feladat  többnyire  adott  mennyiségű  kenyér,  zsír,  sör  vagy  adott 

mennyiségű takarmány szétosztása adott számú rabszolga vagy állat között. A rabszolgákra 

vonatkozó számításokban gyakori probléma, hogy különböző minőségű kenyerekből mennyit 



kell sütni meghatározott számú ember ellátására. Gyakran található példa különböző erősségű 

sörök  átszámítására  is.  Pénzre  vonatkozó  számítások  nem  szerepelnek  az  iratokban.  Az 

egyiptomi  rabszolgatartó  társadalom  még  nem  érte  el  a  pénzgazdálkodás  fokát,  az  úr 

természetben gondoskodott rabszolgáiról. A piramisépítkezéseknél és a bányákban dolgozó 

munkáshadakat  a  kenyéren  kívül  sörrel,  hallal,  hagymával  és  retekkel  táplálták:  mindez 

osztási  műveletet  igényelt.  Ugyancsak  osztási  feladat  volt  a  nyersanyagok  szétosztása  az 

udvartartás  mesteremberei  között.  Ugyanígy  számították  ki  a  munkaerő-szükségletet  és  a 

munkások termelékenységét is.

Gyakran  található  egy különös  osztási  feladattípus,  amelyben adott  törtmennyiségek 

összegéből kell kiszámítani valamely törtmennyiséget, azaz egy bonyolult módon összetevődő 

mennyiségből  egy  adott  hányadot.  Egyesek  szerint  ezek  a  feladatok  az  írnoktanulók 

gyakorlatai  voltak,  s  ezért  hiányzik  belőlük  a  mennyiségek  konkrét  megjelölése.  Ez  az 

egyiptomi  matematika  legérdekesebb  fejezete.  Egyesek  a  mi  elsőfokú  egyismeretlenű 

egyenletünk őseit vélik felismerni ezekben a számításokban. Ha ez igaz, akkor az egyiptomi 

matematika a társadalom által kívánt legfontosabb alkalmazások területén érte el az első, kis 

jóindulattal elméletinek nevezhető eredményeket.

*

A Tigris és az Eufrátesz síkságán elterülő államok életén a természet vadsága és az egymással 

vívott kegyetlen háborúk uralkodtak. A folyók hordaléka nem termékeny iszap volt, mint a 

Nílus  esetében,  hanem  kavics,  és  csak  szervezett  munkával  létrehozott  és  fenntartott 

csatornázással  lehetett  termésre  kényszeríteni.  A sumér  városállamok  magja  a  gazdasági 

funkciókat betöltő templom volt. A templom és a föld a város istenéé volt, az ő szolgái voltak 

a  város  királya  és  a  templomgazdaság ügyeit  intéző  papok.  Általuk  az  állam lakói  nagy, 

kozmikus  erők  rabszolgái  voltak,  amiknek  áldozatokkal,  imával  és  mindenekelőtt 

engedelmességgel tartoztak. Az egyén feladata a városállam hatalmának és gazdaságának a 

növelése  volt.  Ezt  a  célt  szolgálta  a  földművelés  meg  a  kereskedelem  és  erőszakos 

eszközökkel való folytatása: a háború.

Földművelés,  kereskedelem és  háború  problémái  uralták  a  babiloni  matematikát.  A 

feladatok  nagy  része  különféle  területszámításokkal  és  terület-átalakításokkal,  valamint 

csatornák  méretezésével  foglalkozik.  Olyan  problémákat  tárgyalnak,  amiket  ma  többnyire 

„másodfokú  algebrai  egyenletekkel”  oldanánk  meg,  s  azért  a  táblákat  először  megfejtő 

matematikusok azt  hitték,  hogy a babiloniak Kr.  e.  2000 körül az egyenletek megoldásait 



rendszerező matematikai diszciplínát, az algebrát sejtették meg. Valójában a babiloni matema-

tikusok sohasem jutottak el az absztrakció ehhez szükséges fokára, területszámításaik egyedi 

feladatok, s évezredek alatt az azonos típusúakat hosszú és unalmas táblázatokba foglalták 

össze. Többnyire arról van szó ezekben a feladatokban, hogy adott nagyságú és alakú területet 

kell felosztani több részre vagy átalakítani azonos nagyságú, de más alakú területté. Elsőrendű 

szerepet  játszanak ebben a területmatematikában azok az idomok,  amiket  mi „derékszögű 

háromszögeknek” és „trapézoknak” nevezünk. A babiloni matematikusoknak természetesen 

ismeretlenek voltak ezek a fogalmak, már csak azért is, mert nem ismerték a „szög” fogalmát, 

őket,  akár  később az európai  parasztokat,  csak  a  (föld)  terület  nagysága érdekelte,  ehhez 

tapadtak geometriai fogalmaik és elnevezéseik. A területet így is nevezték: „föld”.

Egyik legfontosabb alapfeladatuk a trapéz alakú, adott nagyságú földterület felezése. 

Ezt a feladatot és a megoldására szolgáló eljárást általánosították felezés helyett más arányú 

elosztásra  és  kettő  helyett  több  részre  osztásra.  Az  ókori  matematika  egyik  legismertebb 

tankönyve,  a  B.  L.  van  der  Waerdené, ezt  az  eljárást  teljesen  a  mi  általános  algebrai 

módszereink  szerint  értelmezi,  de  a  könyv  orosz  fordításában  a  fordító  ismertet  egy,  a 

leningrádi  Ermitázsban található  agyagtáblát,  ami  húsz egymásra  következő trapéz  egyedi 

felezési  adatait  adja  meg,  mégpedig  a  püthagoraszi  számhármasok  segítségével,  babiloni 

„divatnak” megfelelően, táblázatban összeállítva.

Különösen érdekesek azok a feladatok, amik a munkabér és a norma kiszámításával 

foglalkoznak.  Utóbbi  feladatokban a  babiloni  matematikusok minden  meggondolás  nélkül 

adnak össze  inhomogén mennyiségeket,  mint  pl.  a  munkások száma,  a  felhasznált  téglák 

száma és a munkanapok száma. Ez az eljárás azért fontos, mert modern történészek a babiloni 

matematika  „algebrai  jellegét”  vélték  felfedezni  abban  a  tényben,  hogy a  területszámítási 

feladatokban  a  babiloniak  minden  meggondolás  nélkül  adnak  egymáshoz  területet  és 

hosszúságot,  akárcsak  mi  az  algebrában  x2-et  és  x-et,  amit  a  „geometriai  jellegű”  görög 

matematika sohasem tesz meg. Valójában azonban ez az eljárás nem az algebrai, hanem az 

empirikus jelleget  bizonyítja:  a  babiloni  matematikusok  nem  elvek  miatt  adták  össze  a 

területfeladataikban a területet és a hosszúságot kifejező számokat, hanem ugyanazért, amiért 

a  munkásokat  is  összeadták  a  téglákkal:  ha  a  tapasztalat  szerint  valamilyen  használható 

eljárásra  akadtak,  az  elvekkel  nem sokat  törődtek.  A matematika  nekik  a  gyakorlati  élet: 

földművelés, kereskedelem, hadászat mindennapos segédeszköze volt.

A mezopotámiai civilizációkat mélységesen vallásos mágikus elképzelések szövevénye 

fonta be. A templomok és papjaik kezdettől fogva nagy szerepet játszottak a város és később 

az állam egész gazdasági  életének szervezésében és  irányításában.  Nem lehet  azt  állítani, 



hogy gátolták volna a gazdasági élethez nélkülözhetetlen számítások fejlesztését. Mégis az a 

szellemi  légkör,  amit  minden gyakorlatiasságuk és  prakticizmusuk ellenére  is  teremtettek, 

alkalmatlan volt a transzcendens magyarázatoktól független, egyedül az emberi észre építő 

tudomány kialakulására. Az embereknek nem volt szükségük bizonyításra, mert inkább hittek 

a  felbontott  áldozati  állat  májának,  mint  saját  értelmüknek.  Papjaik  a  titkok és  a  rettegés 

mágikus-babonás hálóját fonták köréjük, amin nem tudott  áthatolni a bizonyító értelem. A 

babiloni  civilizációban  sem volt  ismeretlen  az  értelem lázadása  a  kegyetlen  kozmikus  és 

társadalmi  rend  ellen,  erről  tanúskodnak  a  Gilgames-eposz és  –  közvetett  úton  –  az 

Ószövetség legnagyszerűbb részletei. De ez a lázadás Jób lázadása volt: az ember, igazának 

tudatában, megtört az áthághatatlan és megérthetetlen hatalom igája alatt.

*

Mire a görög világban meghonosodott a matematika, a görög történelem túl volt nagyobb s 

talán sorsdöntőbb és érdekesebb felén. Rég lezárult első nagy, s már akkor a legendák ködébe 

vesző  kulturális  fázisa,  a  mükénéi  civilizáció,  régmúlt  volt  a  nagy gyarmatosítások  első, 

kisázsiai ión periódusa, az ún. „görög középkor”, aminek az emlékét máig elevenen őrzi az 

Iliász, lezajlottak vagy stabilizálódtak a görögség első nagy államforma-kísérletei: a spártai 

konzervatív „Lykurgoszi” királyság, a nemesség uralmát sok helyütt felváltó Türannis és a 

rabszolgatartó demokrácia.

Vége felé tartott már a görög történelemnek – talán az egész világtörténelemnek – az a 

legfontosabb  két-három  évszázada  is,  ami  az  Kr.  e.  VIII–VI.  században  görög  városok 

koszorújával  kerítette  be  a  Földközi-tenger  északi  partvidékét  Ibériáig  és  a  Fekete-tenger 

partjait, az ún. második görög gyarmatosítás időszaka. Ennek a periódusnak a kezdeteit írja le 

az Odüsszeia, s a kb. egy évszázaddal előbb írt Iliász-szal összehasonlítva jól látható belőle az 

a nagy életforma-változás, ami egy évszázad alatt a görög világban végbement. A hősiesség, 

bátorság, harc kalandjait felváltotta az ész, ravaszság, kíváncsiság, bolyongás kalandvilága. A 

földbirtokos katonanemesség világát a gyarmatosítás kereskedő-kalandorainak a világa.

Az  új  város  polgárai  az  anyaváros  legvállalkozóbb  kedvű,  legértelmesebb, 

legszabadságkedvelőbb egyéneiből verbuválódtak. A városalapítás közös kalandjai nemcsak 

összeforrasztották, egyenlőbbekké is tették őket. A legutolsó görög kézműves is magasabb 

rendűnek érezhette magát a környező érthetetlen nyelvű barbárok hercegeinél. Az idegen és 

ellenséges környezetben az otthon gyakran civódó görögöket összefűzte a pánhellén öntudat.



Az új város politikailag teljesen független volt az anyavárostól, de számos érzelmi,  

kulturális  és  gazdasági  szál  fűzte  hozzá,  s  rajta  keresztül  az egész  görögséghez.  Azonos 

témára felépített változatosság addig példátlan megvalósulása volt a görög városok világa. A 

gyarmatokhoz képest egyöntetűbb anyaország fejlődése kezdetben visszamaradt; a kisázsiai  

partvidék és a szigetek meg Dél-Itália  városai kerültek a gazdasági és kulturális  haladás  

élére.  Különösen  Milétosz,  ahol  a  legendás  hírű  Thalész  és  követői  –  az  első 

természettudósok – merész, racionális magyarázatot próbáltak találni a világ felépítésére.  

Ugyanakkor a milétoszi Hekataiosz olyan pontos térképet készített a Földközi-tenger és a  

Fekete-tenger vidékéről, amilyent a Római Birodalom hanyatlása után nem látunk a késő  

reneszánszig. 

A közeli Számosz szigeten Kr. e. 530 körül a megarai Eupalinosz 1000 m hosszú, két  

oldalról  megkezdett  alagutat  épített,  amely  bizonyítja  a  VI.  századi  mérnök-matematika  

magas színvonalát.  A VII–VI.  században tértek át  a görög városokban a faépítészetről  a  

kőre:  az  ehhez  szükséges  mérőmódszerek  és  műszerek  kidolgozásában  a  hagyomány 

különösen nagy szerepet tulajdonít a számoszi Theodorosznak. Theodorosz nevéhez fűződik  

a hatalmas ephezoszi Artemisz-templom építése, ami a mocsaras talajon különösen nehéz  

feladat volt. S ugyancsak számoszi mérnök, az Eupalinosznál kb. egy emberöltővel fiatalabb  

Mandroklész  építette  a  Boszporuszon  keresztül  azt  a  híres  hidat,  amin  át  Dárius  király  

hatalmas serege a szkíták elleni hadjáratban Európába özönlött.

Ez  a  néhány,  Hérodotoszból  ismert  adat  kellően  illusztrálja  a  VI.  századi  görög  

technika magas színvonalát, a mérnökök nevének a megőrzése pedig mutatja, hogy a kor  

görög  társadalma  nagyra  becsülte  a  munkájukat.  Megbecsült,  szabad  és  jól  fizetett  

foglalkozásként  létrejöhetett  az  első szakma,  amihez  rendszeres  és  többé-kevésbé  alapos  

matematikai ismeretekre volt szükség. S ami még sokkal fontosabb, a mérnök csak egyike  

volt a számos új, megélhetést biztosító szabad intellektuális szakmának. A görög városok  

kiterjedt világában még a kereskedelem és a kézművesség is jelentős ismereteket és értelmi  

képességet igényelt, s teljesen átalakult és racionális tudásra építő mesterség lett az orvosi  

is.  A görög  városokban  valamilyen  formában  mindenütt  érvényre  jutó  törvénytisztelet 

nélkülözhetetlenné  tette  a  törvényt  csűrni-csavarni  tudó  jogászokat  és  szónokokat.  A 

szobrász  az  építésszel  együtt  külön  foglalkozásként  vonult  be  a  megszülető  szakmák 

kollégiumába, de a drámaírók és lírai költők is, szinte olyan feltételek mellett, mint ma, a  

görög  városok  fizetett  polgáraihoz  tartoztak.  S  végül  a  görög  város  hozta  létre,  szabad 

foglalkozásként, a pedagógust.



Mindezen „szabad szakmák” jövedelmező műveléséhez több-kevesebb értelemre volt  

szükség.  A  görög  város  teremtette  meg  az  eszéből  élő  ember  típusát.  Az  egyiptomi 

társadalom a fáraó és szolgái iránti engedelmességet premizálta, a nyugat-ázsiai társadalmak  

az Isten irántit.  A görög városok világa az első,  amelyik az értelmet  juttatta  kiváltságos  

helyzetbe.

*

Nem tudjuk,  hogyan  honosodott  meg  Görögországban  a  matematika,  sem azt,  hogy mik 

voltak  az  első  nagy  eredményei.  A korai  görög  matematikát  kevésbé  ismerjük,  mint  az 

egyiptomit vagy a mezopotámiait. Az első két ránk maradt forrástöredék már olyan magas 

színvonalú, hogy feltétlenül hosszabb fejlődésnek kellett megelőznie. De erről a fejlődésről – 

egy  nevek  felsorolására  szorítkozó  listától  eltekintve  –  csak  Arisztotelész  rosszindulatú 

feljegyzései  és  késő  hellenisztikus  legendák  tanúskodnak.  Ezeknek  a  legendáknak  a 

centrumában a milétoszi  Thalész és a Számosz szigetéről a dél-itáliai  Krotónba vándorolt 

Püthagorasz áll. Azonkívül, hogy bizonyosan éltek, egyikükről sem tudunk semmi bizonyosat. 

Thalészből a történészek komoly,  XIX. század végi német egyetemi magántanárt faragtak, 

Püthagoraszból a felvilágosult és megszállott bölcs keverékét, afféle matematikus Szarasztrót. 

Pedig  az  „apokrif”  thaletikus  legendák  között  található  egy  édes  kis  mese,  Naszreddin 

Hodzsához illő, arról, hogyan tolt ki Thalész makacs szamarával, Püthagoraszról meg számos 

zavaros nőügyet jegyeztek fel a legendák.

Az első két forrás, amit többé-kevésbé hitelesnek tekinthetünk, a khioszi Hippokratész 

holdacska-kvadratúrája  és  a  tarentumi  Arkhütász  kocka-megkettőzése.  A  korai  görög 

matematika egyéb forrásait  illetően egyedül  Euklidész  Elemek c.  munkáját  említhetjük és 

Arkhimédész  nagyon  értékes  utalását,  ami  szerint  az  általa  használt  szellemes  terület-  és 

térfogat-számítási módszert az abderai Demokritosztól tanulta.

A khioszi  Hippokratész  (Kr.  e. 430  körül)  szofista  volt,  azokhoz  a  szegény vándor 

bölcsekhez tartozott, akik az Kr. e. V. században szerte a görög világban pénzért tanítottak 

mindenféle hasznos ismereteket, leginkább azt, hogyan lehet különféle igaz és hamis érvekre 

hivatkozva rávenni az embereket arra, hogy azt tegyék, amit a beszélő szeretne. A szofisztikát 

a  történetírás  jelentéktelennek  ítéli  a  matematika  fejlődése  szempontjából,  egyedül  D.  J. 

Struik áll ki mellettük magyarul is megjelent kis könyvében:2

2 Struik, Dirk J.: A matematika rövid története. Ford.: Auer Kálmán. Bp., 1958. Gondolat. 218 p. (– a szerk.  
megj.)



„Először  fordult  elő a történelemben – írja  –,  hogy a bíráló elmék egy csoportja,  a 

szofisták, akiket kevésbé gátolt a hagyomány, mint előttük a tanult emberek bármely 

csoportját,  a  matematikai  természetű  problémákhoz inkább a  megértés,  a  tudásvágy, 

mint  a  hasznosság szellemében  nyúltak.  Ez  a  szellemi  beállítottság  lehetővé  tette  a 

szofisták számára, hogy megközelítsék az egzakt gondolkozás alapjait…”

Struik  a  méltatlanul  elhanyagolt  plebejus  gondolkozók  védelmében  valószínűleg  túloz. 

Kétségtelen, hogy a szellemi életnek ezeket a szabad kalandorait semmiféle hagyomány nem 

kötötte, de őket is kötötte valami, s hozzá keményen: a megélhetés kényszere. A tanítás és a 

gondolkozás nekik szó szerint mesterség volt, ebből éltek, s ugyanazzal a szóval is jelölték, 

mint  a  kézművesek  a  maguk  mesterségét:  techné.  Nem az  „egzakt  gondolkozás  alapjait” 

keresték szegények, hanem a kenyerüket, s a tanításban és meggyőzésben bevált módszerüket 

alkalmazták a matematikában is. Nem a „tiszta” matematika megteremtői ők, matematikájuk a 

legteljesebb  mértékben  „alkalmazott”  matematika,  csak  az  alkalmazás  nem  technikai-

természettudományos, hanem retorikai-pedagógiai jellegű volt.

Hippokratész  a  holdacskák  –  azaz  két  körív  által  határolt  idomok  –  területének 

meghatározásában következőképpen jár el: először bebizonyít egy segédtételt, azt, hogy két 

kör területe úgy aránylik egymáshoz, mint az átmérőikre emelt négyzetek. Ebből következik, 

hogy hasonló körszeletek úgy aránylanak egymáshoz, mint az alapjaikra emelt  négyzetek, 

mert „hasonló körszeletek ugyanúgy aránylanak egymáshoz, mint a megfelelő körök, lévén 

hasonlóak azok a  szeletek,  amelyek a  megfelelő  köröknek ugyanannyiad  részét  képezik”. 

Legyen adva a továbbiakban egy olyan holdacska, amelyiknek a külső határ AEB félkör, belső 

határa AFBR körív.

1. ábra. A holdacska területe egyenlő a háromszög területével



Keressük a területét. Rajzoljunk a félkörbe  AEB egyenlőszárú derékszögű háromszöget. Az 

AE és  EB húrokhoz tartozó körszeletek a  szerkesztés  szerint  hasonlóak az  AB átmérőhöz 

tartozó AFB körszelettel (lásd 1. ábra), s így, mivel Püthagorasz tétele szerint az átfogó fölé 

emelt négyzet területe egyenlő a befogók fölé emelt négyzetek területének az összegével, „az 

átfogóhoz tartozó körszelet (AFB) egyenlő a két befogóhoz tartozó körszelet összegével (AE-

hez tartozó körszelet + EB-hez tartozó körszelet). Ebből következik, a háromszög átfogójához 

tartozó  körszelet  területével  egyenlő  két  kisebb  körszeletet  hozzáadva  a  két  befogónál  a 

háromszögéhez, hogy a holdacska területe egyenlő a háromszög területével”.

Még  más  alakú  holdacskák  kvadratúrájával,  területszámításával  is  foglalkozik 

Hippokratész töredéke,  s  méltán írja  róla  Struik,  hogy „az egész értekezés,  mondhatnánk, 

Euklidész  szellemében  íródott,  holott  több  mint  száz  esztendővel  megelőzte  Euklidészt”. 

Valóban, a hagyomány Hippokratésznek tulajdonítja az első  Elemek megírását, amit azután 

számos  ilyen  című  mű  követett  Euklidész  híres  és  elsőként  fennmaradt  Elemekéig.  A 

hippokratészi  Elemek módszere feltehetően ugyanaz volt, amit a holdacska-kvadratúrában is 

használt,  s  ami  az  euklidészi  Elemek-et  a  matematikai  gondolkozás  iskolapéldájává  és 

páratlan  értékű  gyakorlati  didaktikai  művé  tette:  a  posztulációs  módszer.  Didaktika  és 

meggyőzés az V. század szofistáinál ugyanannak a mesterségnek, ugyanannak a technének 

voltak elválaszthatatlan részei. A „tiszta” matematika pár excellence módszereként elismert 

posztulációs  módszer  az  V.  század  nem  sokra  becsült  vándortanítóinak  a  mesterségbeli 

fogásaiból nőtt ki.

*

A szofisztika halálos ellensége, Platón is az ő posztulációs módszerüket használja, pl. Menon 

című  dialógusában,  következőképpen  bizonyítva  a  matematikai  tételek  gondolkozásunktól 

független,  abszolút  voltát:  Szókratész  a  geometriában  teljesen  tanulatlan  rabszolga  ifjútól 

megkérdezi,  tudja-e,  mi  a  négyzet?  A fiú  igennel  válaszol.  Szókratész  akkor  lerajzolja  a 

négyzetet,  és  négy  egyenlő  részre  osztja  azáltal,  hogy  összeköti  a  szemközti  oldalak 

felezőpontjait. Így olyan négyzetet kap, amelynek minden oldala két hosszegységnyi, területe 

pedig négy egység. Szókratész megkérdezi a fiút, így van-e ez, s hogy vajon kétszer akkora 

négyzet  nyolc  egységnyi  lenne-e?  A  fiú  igennel  válaszol.  Szókratész  erre  felszólítja, 

szerkesszen ilyen négyzetet.  A fiú  megkétszerezi  a négyzet  oldalát,  de azt  találja,  hogy a 

négyzet területe nem nyolc, hanem tizenhat egységnyi. A négyzet oldalának tehát nagyobbnak 

kell lenni kettőnél, de kisebbnek négynél: a fiú megpróbálkozik hárommal. A terület ebben az 



esetben kilenc területegység lesz, még nem nyolc, de már jobb, mint az előbb. Szókratész 

most a következő javaslattal áll elő: ne a szemben fekvő, hanem az egymás melletti oldalak 

középpontjait  kösse  össze  a  fiú.  Ezek  az  összekötő  egyenesek  a  szemközti  oldalak 

felezőpontjainak  az  összekötésével  kapott  négy  kis  négyzet  mindegyikét  felezik.  Így  az 

egymás melletti oldalak összekötésével olyan négyzetet kaptunk, melynek a területe fele az 

eredeti  négyzet  területének.  Ennek  a  négyzetnek  az  oldala  a  négy  kis  négyzet  átlójával 

egyenlő,  ennek  az  átlónak  a  négyzete  tehát  egyenlő  a  kis  négyzetek  közül  kettőnek  az 

összegével:

a2 = b2 + b2

2. ábra. Az oldalak felezésével leírt négyzet területe fele a

szaggatott vonallal jelölt négy kis négyzet területének

Szókratész most Menonhoz fordul, és ezt kérdezi tőle: „Anélkül hogy valaki is tanította volna, 

megfelelően kérdezve, felfedezte-e ez a fiú saját magától ezt a geometriai tételt?”

Menon: „Igen.”

Szókratész: „És nem visszaemlékezés-e ez a spontán felfedezés?”

Menon: „Valóban.”

Visszaemlékezés,  azaz  az  abszolút  létezők  e  világ  zavarain  kívül  álló  törvényeinek  újra 

megsejtése.  Ezeket  nem kell  tanulni,  hiszen egykor mindnyájan részesei  voltunk az ideák 

abszolút világának, s csak földi létünk barlangjába zárva veszítettük el tiszta megismerésük 

lehetőségét; de homályosan, árnyékként még így is átderengenek földi létünk fátyolán. Az 

abszolút világ létezésének legerősebb bizonyítékai éppen a geometria tételei. Hiszen hogyan 

tudná  enélkül  a  geometriában  teljesen  járatlan  rabszolgafiú  levezetni  Püthagorasz  tételét, 

amelynek a felismerését az antikvitás legendás hírű bölcse olyan nagy dolognak tartotta, hogy 

– a neopüthagoreus hagyomány szerint – ökröt áldozott örömére.



*

Nem Platón volt az első, aki összekapcsolta a matematikai és logikai bizonyíthatóság meg a 

valóság létezésének a fogalmát. A szofisztikát nem nagyon érdekelte az embertől függetlenül 

létező valóság, nekik az ember volt a mértéke mindennek, a létezők létének és a nem létezők 

nemlétének. A Kr. e. V. század másik két fontos görög gondolkozási iránya, az eleata filozófia 

és a püthagoreizmus azonban annál nagyobb jelentőséget tulajdonított annak a kérdésnek, mi 

a létezés kritériuma, mi is létezik „valójában”? A kérdésre különböző módon válaszolt mind a 

két  iskola,  s  a  két  válasz,  pontosabban  a  két  válasz  meglepő ötvöződése  alapvető  volt  a 

matematika fejlődésében.

Az eleaták ugyanolyan „ittas bolondjai” voltak a gondolkozásnak, mint a szofisták, s 

tanaikat  talán  még  azoknál  is  szorgosabban  igyekeztek  terjeszteni.  Az  iskola  egyik  nagy 

elindítója,  Parmenidész  hosszú  tankölteményben  foglalta  össze  elméletüket,  s  ami  a  mi 

szempontunkból fontosabb, módszerüket. Szerinte a valóság létezésének a vizsgálatakor nem 

szabad érzékszerveinkre hallgatni. Egyes-egyedül a gondolkozás döntheti el, mi létezik, mi 

nem.  A  gondolkozás  csalhatatlan  kritérium.  Ha  sikerül  egy  fogalomról  vagy  tételről 

bebizonyítani, hogy ellentmondással terhelt, ezzel egyúttal azt is bebizonyítottuk, hogy nem 

létezhet a valóságban, csak látszat, érzékszerveink csalóka játéka. A valóságosan létezőnek az 

ellentmondás-mentesség  az  egyedüli  kritériuma.  Az  ellentmondás-mentesség  szigorú 

kritériumát  alkalmazták  a  szám  fogalmára  is,  ami  az  eleata  filozófia  testvériskolája,  a 

püthagoreusok szerint a világ lényegét alkotta. Érthető hát, hogy a tradíció szerint nagyon 

nagy botrányt okozott annak a felfedezése, hogy a szám fogalma ellentmondással terhelt. S 

méghozzá ennek a bizonyítása  nem is  nehéz,  elvégezhető a  legkorábbi  püthagoreusoknak 

tulajdonított primitív számelmélet keretei között.

Legyen ugyanis a:b a négyzet átlójának és oldalának az aránya, a legkisebb számokkal 

kifejezve,  úgyhogy  az  arány  tovább  már  nem egyszerűsíthető,  a  két  szám nem osztható 

egymással,  ún. relatív prímszámok. Mivel – a Püthagorasz-tétel szerint – az átló négyzete 

egyenlő  az  oldalak  négyzeteinek  az  összegével,  s  az  oldalak  egyenlők,  az  átló  négyzete 

egyenlő kétszer az oldal négyzete, azaz 2 = átló négyzete: oldal négyzete, vagy mivel utóbbi  

arány a2 : b2, 2 = a2 : b2 vagy 2b2 = a2. Mármost a és b nem lehet egyszerre páros, mert akkor 

az arány újból egyszerűsíthető lenne, számláló és nevező osztható lenne pl. kettővel. Tehát a 

és  b valamelyike páratlan kell legyen. Legyen mondjuk  a páratlan. Akkor  a2 is páratlan, és 

mivel  2b2 feltétlenül  páros,  akármilyen  is  b, páros  szám páratlannal  lenne  egyenlő,  ami 

lehetetlen. Tegyük fel most, hogy b lenne páratlan. Akkor b2 is páratlan, és 2b2, tehát a vele 



egyenlő a2 is páros. Akkor a is páros, így feltétlen osztható 2-vel, a2 pedig 4-gyel. De akkor ½ 

a2 is osztható kell legyen 2-vel. Azonban ½ a2  = b2, és b2 feltevésünk szerint páratlan. Tehát 

újból  páros  szám  (½  a2) egyenlő  páratlan  számmal  (b2),  ami  lehetetlen.  Mivel 

ellentmondáshoz  jutunk,  helytelen  a  kiinduló  feltevésünk,  hogy  a  négyzet  átlójának  és 

oldalának  a  viszonya  egész  számokkal  kifejezhető  arány, ahogy  a  görögök  mondották, 

„logosz”. A 2 négyzetgyöke nem fejezhető ki ilyen logosszal, a 2 négyzetgyöke alogon (nem-

arány), irracionális.

Először is maga a módszer, az ún.  indirekt bizonyítás fontos. Ez a módszer ugyanis – 

amint Szabó Árpád vizsgálatai bebizonyították – semmi egyéb, mint az eleata ellentmondás-

mentességi követelmény,  létezés és nemlétezés helyett  matematikai tétel  igaz és nem igaz 

értékeire  alkalmazva.  Euklidész  Elemeinek  nagyon  sok  tételét  bizonyítja  indirekt 

bizonyítással,  s  ez  a  módszer  azóta  is  a  matematika  legfontosabb  és  legjellemzőbb 

eszközeihez tartozik.

Igen nagy jelentőségű volt azonban ez a felismerés a módszertől függetlenül is. Ennek a 

birtokában ugyanis teljesen újra kellett fogalmazni a számról vallott nézeteket. A számok nem 

egyszerű és  engedelmes segédeszközök többé gyakorlati  feladatok vagy a világmindenség 

titkainak a megoldására, olyasvalamik a számok, amiknek a tulajdonságait ellentmondást nem 

tűrő módon kell bizonyítani, logikailag megtámadhatatlan módszerekkel. A görög matematika 

legfontosabb  feladata  a  következő  száz  évben  éppen  a  számok  tulajdonságainak  a 

megismerése  lett.  Ez  a  számelmélet  Platón  fiatalabb  kortársának,  Eudoxosznak  a 

munkásságában olyan fokot ért el, amelyet a matematika ezen a területen nem ért el újra a 

XIX. század végéig.

Először  azonban azt  kellett  bizonyítani,  hogy ilyen  irracionális  aránnyal  kifejezhető 

mennyiségek, mint amilyen a négyzet átlója,  valóban léteznek, azaz megszerkeszthetők. A 

hagyomány  szerint  Hippokratész  mutatta  meg  először,  hogy  ugyanez  a  probléma  a 

kockamegkettőzés tradicionális  feladatában is:  két  irracionális  mennyiséget kell  találni  két 

másik racionális mennyiséghez. Nem sokkal azután Arkhütász fedezett fel szellemes és mai 

matematikusnak  is  fejtörést  okozó  szerkesztést ennek  a  két  irracionális  mennyiségnek  a 

megtalálására.

Maga  a  szerkesztés  bonyolult,  ahogy ma  neveznénk,  „ábrázoló  geometriai”  eljárás, 

többszörös „képsíkba forgatással”. A mi számunkra újból a módszer a lényeges benne, amely 

szerint  a  szerkesztés  lehetősége egy  matematikai  fogalom  létezésének a  kritériuma.  A 

szerkesztés,  mint  egzisztenciakritérium  a  posztulációs  módszer  és  az  indirekt  bizonyítás 

mellett a matematika harmadik nagy alapvető eszköze máig.



Arkhütász  az  ókor  egyik  legügyesebb,  talán  csak  Arkhimédészhez  hasonlítható 

mechanikai  lángelméje  volt.  Diogénesz  Laertius  szerint  ő  írta  az  első  matematikai 

mechanikát,  s  Aulus  Gellius  értesít,  hogy  önmagától  repülő  fagalambot  szerkesztett. 

Megmaradtak  töredékek  a  hang  fizikai  természetére  vonatkozó  vizsgálataiból,  s  tőle 

származik az Euklidész Sectio Canonis-ában található aritmetikai zeneelmélet. így az egyetlen 

korai  püthagoreusnál,  akiről  biztos  történelmi  képünk  van,  semmiféle  „hasadás”  sem 

észlelhető tiszta elmélet és alkalmazás között. Ez a hasadás, ami később annyira jellemző a 

görög  matematikára,  az  V.  században  még  ismeretlen.  Egy  generációval  Arkhütász  után, 

tanítványa,  Platón  már  világosan  az  előkelő,  alkalmazások  iránt  ellenséges  álláspontot 

képviseli. A matematika, az egyedül művelésre érdemes „tiszta” matematika nála az abszolút, 

e világ árnyéklététől független lét bizonyítéka lett.

*

A Kr. e. V. század vége, a IV. század fordulója a görög történelem legkritikusabb periódusa. A 

rabszolgatartó demokrácia, amely a rabszolga- és a pénzgazdálkodás ügyes kapcsolásával a 

görög  városokban  viszonylag  sok  embernek  –  közöttük  számos  szabad  foglalkozású 

értelmiséginek – sokáig könnyű megélhetést és társadalmi emelkedést biztosított, az V. század 

végére  telítődött.  A meggazdagodott  polgárok irigyen őrködtek,  nehogy újak kerüljenek a 

soraikba, a szegény szabadok rabszolgasorba süllyedtek,  s csak legritkábban emelkedtek a 

város  tekintélyes  polgárai  közé.  A rabszolga  termelőeszközből  árucikké  vált,  és  nem volt 

messze  az  idő,  amikor  Athén  legfontosabb  jövedelemforrása  az  állami  rabszolga-

kereskedelem.  A szegény  szabadoknak  egyetlen  szabadsága  maradt,  s  az  is  kollektív:  a 

szavazás,  ezt  igyekeztek  jól  kamatoztatni.  A helyzetet  súlyosbították  az  V.  század  utolsó 

harmadától kezdve csaknem állandó háborúk. Athén és Spárta hosszú, elkeseredett harca csak 

egyik példája ezeknek, ha következményei miatt a legsúlyosabb is. Ilyen körülmények között 

nem csoda, hogyha sokan, s éppen a legjobbak, az arisztokrácia új uralomra jutásától várták a 

helyzet  javulását,  különösen  ha  olyan  minták  állottak  előttük,  mint  az  Arkhütász  vezette 

Tarentum.

Az értelmiség állásfoglalása nagyjából kétféle volt. Egyik részük, mint Arisztophanész 

vagy Szókratész, burkoltan vagy nyíltan az arisztokrácia mellé állott, egy másik részük, mint 

az  Oidipusz  Kolonoszban mutatja,  mindent  elutasított,  államot,  tudományt,  technikát; 

mindent,  ami  elvonja  az  ember  figyelmét  egyetlen  kötelességétől,  a  moráltól.  Ennek  a 

felfogásnak tudományos következetességű megvalósítói egy generációval később a cinikusok. 



Az iskola  alapítója,  Antiszthenész,  Szókratész  tanítványa  foglalta  össze  legtömörebben  a 

cinikusok véleményét a tudományról: „Bár írni-olvasni se tudnánk, hogy a józanokat mások 

bolondságai meg ne zavarnák.” Később Diogenész azzal vádolta a matematikusokat, hogy a 

napba és a holdba néznek, s nem látják, mi van a lábuk alatt.

S ebben akkor már sok igazság volt, noha nem a tudósokat kell vádolni érte. A tudósok 

az egyre kedvezőtlenebbé váló világban elszigetelődtek, nem tudtak már, mint még nemrégen, 

érdeklődést kelteni, vagy éppen pénzt keresni ötleteikkel és tudásukkal. Nem kellett többé 

közérthetőségre törekedniük, nagyon képzett, de szűk elit írt egymásnak; be nem avatottaknak 

reménytelenül érthetetlen dolgokról.

Arisztophanész nyugodtan gúnyolódhatott a Madarak-ban:

Metón Lám mondom, a lég olyanforma mint

Egy katlan öble. Most ezt a rudat

Hozzáillesztem, a görbét, felül.

S körzőt szúrok belé… érted?

Peistbetairos Nem értem.

Metón S megmérem az egyenes rúddal, hogy a

Kör négyszögű legyen, tudod; s középen

Piac, – feléje, mint központba, sok

Egyenes út vigyen s mint sugarak,

Lövelljenek szét a kerek piacból,

Mindenfelé.

Peistbetairos Ez ember kész Thalész!

Felhőkakukkvár  demokrata  lakói  jól  elverik  a  matematikust,  mint  „lázítót”,  ugyanakkor, 

mikor az őket dicsérő fűzfapoétát megjutalmazzák. Miért lett „lázító” Athénben az V. század 

végére a matematikus, amikor nem olyan régen még fizettek, hogy tanulhassanak tőle? Azért, 

mert  nem Felhőkakukkvár  urainak  a  dicsőítése  volt  a  foglalkozása.  Felhőkakukkváriaktól 

ugyan kipusztulhat minden, ami nem az ő dicsőségüket szolgálja.

*



A tudomány megmaradása szempontjából éppen azért nagy szerencse volt a hellenisztikus 

fejedelmek tudománypártolása.  Hatalmas pártfogók azonban sohasem pótolhatják a művelt 

közönség támogatását.  A pártfogók udvarában kialakuló tudományos élet egészen másféle, 

teljesebb  és  elegánsabb,  de  kevésbé  friss  és  főleg  kevésbé  nyitott,  mint  az  oktatás  és 

vitatkozás szabad versenyében születő tudomány. Előkelő, eklektikus akademizmus bágyadt 

fénye  ragyog  a  hellenizmus  legnagyobbjainak  az  alkotásán  is,  nem kivétel  ez  alól  az  új 

tudomány nagy elindítója, minden későbbi akadémikus tudomány utolérhetetlen tökéletességű 

mintaképe, Arisztotelész sem.

Fülöp  és  Nagy  Sándor  kegyeltje  nem  nagyon  szerette  a  matematikát.  Túlságosan 

filológiai  és  biológiai  volt  az  érdeklődése,  a  rendszerezés  és  az  osztályozás  volt  kedvenc 

foglalkozása. De a matematikai gondolkozás következményei alól nem vonhatta ki  magát, 

logikájában átvette a matematikusok által oly sikeresen alkalmazott posztulációs módszert, s a 

történészek  azután  sokáig  azt  hitték,  hogy  az  ő  nyomán  „alkalmazta”  ezt  a  módszert  a 

matematikára Euklidész.

Az új tudományos centrumok, elsősorban a legnagyobb és legfontosabb, az Alexandriai 

Museion,  nagy  filológiai  jellegű  alkotóműhelyek  voltak,  könyvtárakkal,  államilag  fizetett 

tudósokkal,  akik egymásnak írtak alkalmazóik számára rég érthetetlenül  magas  dolgokról, 

filológusi  hűséggel  szedve össze  és  hamisítva  – aszerint,  hogy volt  előnyösebb – elődeik 

munkáit. Az eklekticizmus elv lett, az alexandriai tudomány legnagyobbjai máig megmaradt, 

legértékesebb  alkotásaikat  a  rendszerezés  területén  érték  el.  A rendszerezés  mesterművei 

Euklidész Elemei3 vagy Apollóniosz Koniká-ja. Euklidész a két nagy V. századi módszert, a 

posztulációs módszert és az indirekt bizonyítást alkalmazta a geometria elvi megalapozását 

tárgyaló  könyvében,  összegyűjtve  és  valószínűleg  meglehetősen  hűen  követve  elődeit. 

Apollóniosz  kúpszeletekről  szóló  könyve  ugyanígy  megelőző  munkák  összegyűjtése  és 

rendszerezése,  bár  az  ő  forrásait  még  annyira  sem  ismerjük,  mint  az  Euklidészéit.  A 

matematikának  az  az  ága,  amit  a  kúpszeletek  segítségével  rendszerez,  ti.  a 

területátalakításoknál  használatos,  mai  jelölésmódunkban  másodfokú  egyenletekkel  leírt 

módszerek elmélete, a görög matematika egyik legrégibb ága, már a khioszi Hippokratész 

korában jól ismert volt,  s talán a hasonló természetű babiloni területátalakítások elvi síkra 

emelésével jött létre. Mindkét könyv alapvető a későbbi fejlődés szempontjából, de sok újat 

az előző századok görög matematikájához képest valószínűleg nem tartalmazott.

3 Modern  magyar  fordítása:  Euklidész:  Elemek.  Ford.,  jegyz.:  Mayer Gyula.  A fordítást  az  eredetivel 
egybevetette, szakmailag ellenőrizte és az előszót írta Szabó Árpád. Bp., 1983. Gondolat. 530 p. (– a szerk.  
megj.)



Egészen másként kell  megítélni az alexandriai  kor harmadik matematikus óriásának, 

Arkhimédésznek a munkásságát. Benne még egyszer, utoljára és összesítve ragyogott mindaz, 

ami  a  görög  matematikusokban  új,  minden  addigitól  különböző,  nagyszerű  és 

történelemalakító volt. Életkörülményei szinte predesztinálták erre a szerepre. A görög kultúra 

végvárává vált Szirakuzában élt, a város felvilágosult királyainak, Hieronnak és utódjának, 

Gelonnak barátjaként,  anyagi  gondoktól  függetlenül.  Mint  egykor  Arkhütászban,  benne is 

ötvöződött a legelméletibb matematika iránti szenvedélyes érdeklődés és a technikai géniusz. 

Technikai  alkotásaival  már  saját  korában  legendás  hírnevet  szerzett,  matematikai  és 

mechanikai művei pedig kikerülhetetlen csomópontok a tudományok történetében.

A matematika fejlődésében az jelöli ki a helyét, hogy ő a legnagyobb a végtelen nehéz 

problematikájával küszködő görög matematikusok között. Az eleata Zénón s kritikája nyomán 

az V. századi  görög matematika foglalkozott  ezzel  a kérdéssel,  s  Eudoxosz,  Platón ifjabb 

kortársa  és  filozófiai  ellenfele  már  nemcsak  azt  látta,  hogy  a  végtelen  fogalmában  rejlő 

nehézségek  az  irracionális  számokkal  függenek  össze,  hanem  azt  is  tudta,  hogy  ezek  a 

nehézségek csak a posztulációs módszer szigorú alkalmazásával oldhatók meg. Éppen ezért 

került be munkája teljes egészében a posztulációs módszer nagy összefoglalásába, Euklidész 

Elemeibe.

Egy másik infinitezimális módszer, a Demokritoszé, nem volt ilyen szerencsés, s ma 

már  csak  utalásokból,  elsősorban  Arkhimédész  megjegyzéséből  sejtjük,  milyen  lehetett. 

Demokritosz,  akárcsak a kortárs szofista matematikusok, Antiphon és Brüszon, úgy akarta 

megoldani a kérdést, hogy „igen kicsit” helyettesített a „végtelen kicsi”, és „igen sokat” a 

„végtelen sok” helyébe. Ez az eljárás logikailag támadható, de alapgondolata, a megközelítés 

ötlete a matematika egyik legtermékenyebb módszere lett.

Arkhimédész a kétféle eljárást párhuzamosan alkalmazta görbe vonalak által határolt 

területek és görbült felületek által határolt térfogatok meghatározására. A görbe vonal által 

határolt terület – pl. egy kör területe – ugyanúgy kifejezhető egyetlen számmal, mint akár a 

négyzet területe, csak éppen ez a szám nem adható meg két egész szám arányaként, vagy 

másként kifejezve, nem szerkeszthető meg körző-vonalzó egyedüli használatával. Ugyanúgy 

posztulációs módszerrel kell definiálni ezt a számot, mint ahogyan Eudoxosz az irracionális 

arányokat definiálta. S ha egyszer ezen a módon biztosítottuk az illető szám létezését, akkor 

alkalmas  módszert  kidolgozva  már  tetszőleges  pontossággal  megközelíthetjük.  Pontosan 

elérni  sohasem  lehet,  definíciója  szerint  „kimeríthetetlen”,  mert  éppen  ez  a 

„kimeríthetetlensége” biztosítja a – matematikai – létezését.



Arkhimédész  kimeríthetetlenségi  módszere  az  antik  matematika  csúcsteljesítménye. 

Egyben az antik matematika teremtő periódusának a vége. Az Arkhimédészt leszúró római 

katona új történelmi periódus szimbóluma. A matematika, amelynek oly nagy szerepe volt a 

görög kultúra életében, elvesztette jelentőségét, s hosszú föld alatti élet után tört újra felszínre 

a reneszánszban. A hellenizmus matematikájának ideológiai és társadalmi jelentősége is akkor 

bontakozik majd ki, amikor a reménytelenül dogmatikussá vált skolasztikus gondolkozással 

szemben  bennük  keresik  olyan  matematika  iskolapéldáját,  amelyik  alkalmas  a  Természet 

Nagy Könyvének a kibetűzésére.

II.

A klasszika-filológia egyik legvitatottabb kérdése az antik tudás és művészet fennmaradása az 

ókor  időbeli  határán  túl.  A középkor  századaiban  élő  görög tudás  jellegéről,  értékéről  és 

terjedelméről  az  egyes  történésziskolák  véleménye  nagyon  különböző.  A  matematikai 

tudományokat  illetően  talán  még  élesebb  a  vita,  mint  egyebütt,  s  ma  még  nagyon  távol 

vagyunk attól, hogy a középkor matematikai teljesítményéről az antikvitás matematikájához 

fogható egységes képünk lehessen. S a középkori matematika ismeretének a hiányában nem 

lehet pontos képünk a reneszánsz matematikájáról sem, ugyanis utóbbi nem egyszerűen az 

antik  matematikai  tudás  „újra  megismerése”,  mint  ahogyan  a  reneszánsz  művészete  sem 

egyszerűen az antik művészet újraszületése. A reneszánsz humanisták egyrészt a középkori 

tudósok antikvitásfeltáró munkáját  folytatták sokkal pontosabban és nagyobb apparátussal, 

másrészt  pedig  középkorban  született  matematikai  kezdeményezéseket  építettek  ki  többé-

kevésbé egységes módszerekké.

A  matematika  története  ezért  az  antikvitás  hanyatlásától  kezdve  a  XVII.  század 

közepéig – az infinitezimális számítás kialakulásáig – egyetlen összefüggő, nagy folyamat, 

amelynek egyes lépései egymástól elszigetelve meg sem érthetők. Azonban ennek a hatalmas 

folyamatnak  nagyon  sok  elemét  még  egyáltalán  nem  ismerjük,  s  sokszor  a  már  ismert 

láncszemeket nem tudjuk a maguk helyére illeszteni. Így minden nagyobb időperiódust átfogó 

ismertetés szükségképpen esetleges és találgatásokkal terhelt, ezen a területen még a kritikai 

szövegkiadások korát éli a történetírás.

*



A görög  matematika  fénykorában  –  az  Kr.  e.  V.  és  IV.  században  –  megteremtette  a 

matematikai  gondolkodásmód alapjait.  Létrehozta a  matematikai  bizonyítás  fogalmát,  s  az 

axiomatikus  bizonyítási  módszerben  meg  a  geometriai  szerkesztések  elméletében  modellt 

teremtett  minden  későbbi  egzakt  gondolkodás  számára.  A hellenisztikus  kor  első  néhány 

évtizede  alatt  megszülettek  a  görög  matematika  nagy  összefoglalásai  Eukleidész, 

Arkhimédész, Apollóniosz munkáiban. Ez a három név a matematika három nagy területével 

fonódott  össze:  a  matematika  elvi  és  logikai  megalapozásának  a  vizsgálatával,  az 

infinitezimális  analízis  problematikájával  és  a  kúpszeletek  elméletével.  A három  terület 

tárgyát tekintve roppant különböző, s egy-egy önálló világ önmagában is mind a három, de 

mindháromban  ugyanaz  a  deduktív  geometriai  szerkesztések  elmélete,  melyben  minden 

nehezebb probléma esetében alapvető jelentősége volt az indirekt bizonyításnak.

Ebből a geometriai stílusból következett, hogy a görög matematika nem volt alkalmas 

könnyen elsajátítható és általános módszerek létrehozására. A görög geometriában ugyanis 

minden egyes problémát egyénileg, individuális fogások igénybevételével kellett megoldani, 

az általános szabály vagy éppen a képlet idegen volt a görög matematika világától. Csak a 

matematikai  ízlés  volt  egységes,  ezen  belül  az  egyéni  változatok  végtelen  gazdagsága 

uralkodott.

A  hellenisztikus  birodalmakban  az  első  évszázad  nagy  összefoglalásai  után 

megmerevedett  és  sorvadni  kezdett  a  matematika,  a  római  hódítás  pedig  fizikailag  is 

megsemmisüléssel fenyegette kezdetben mindazt, amit a görög civilizáció létrehozott. Amint 

azonban a római uralom stabilizálódott, és asszimilálni kezdte a görög kultúrát, új erőre kapott 

a görög gondolkodás, s vele a matematika is. Újból Alexandria lett a világ szellemi központja, 

s  ebben  a  „második  alexandriai  virágzási  periódusban”  nagy  matematikusok  egész  sora 

született. A legismertebbek közülük Menelaosz (i. sz. 100 körül) és Klaudiosz Ptolemaiosz (i. 

sz. 85?–165?), a szférikus csillagászati ismeretek nagy összegezői, a gerasai Nikomakhosz (i. 

sz.  100  körül)  és  Diophantosz  (i.  sz.  250  körül),  akiknek  a  neve  az  aritmetika  és 

számolástechnika fejlődésével forrt egybe, és mindenekelőtt  Papposz (i.  sz. 320 körül), az 

antikvitás  legnagyobb matematikai  logikusa.  Több mint  egy évszázadig vitatkoztak Héron 

datálásáról,  de  ma  már  kétségtelen,  hogy az  antikvitás  legnagyobb  mérnök-matematikusa 

szintén a második alexandriai virágzási periódusban élt és írt. (Valószínűleg az i. sz. II. század 

első felében.)

Az alexandriai matematikai életnek az államvallássá vált kereszténység vetett véget. Az 

ókor legnagyobb matematikusnőjét. Hüpátiát az alexandriai püspök által uszított keresztény 

tömeg gyilkolta meg, i. sz. 415-ben. Az újjáalapított athéni Akadémián még az V. században is 



kitűnő kommentátorok működtek: Proklosz (410–485), Marinosz (500 körül), Szimplikiosz 

(VI.  század  eleje),  Eutokiosz  (480  körül),  míg  azután  529-ben  Jusztiniánusz  császár  az 

államvallás  érdekeit  nem  szolgáló  Akadémiát  bezáratta.  A  keresztény  világból  elűzött 

tudósokat a Perzsa Birodalom fogadta be.

*

Ebben az  időben már  két  nagy fordítóiskola  dolgozott  a  Perzsa  Birodalomban.  Az egyik 

Gandishapur  városában,  ahol  az  edesszai  iskola  nesztoriánus  tudósai  találtak  menedéket 

keresztény hittestvéreik  vallási  türelmetlensége  elől,  a  másik Harranban;  itt  Alexandriából 

menekült tudósok közvetítették a görög tudást. A Perzsa Birodalom örökébe lépő arab kultúra 

a két nagy fordítóiskolában megkezdett munkát rövid idő alatt befejezte, a IX. század végére 

az egész antik matematikai műveltség az arabul beszélő világ birtokában volt. Kiváltképpen a 

IX.  század  első  felében,  al-Ma’mun  kalifa  uralkodása  idején  volt  igen  aktív  a  fordítói 

tevékenység.  A  kalifa  a  birodalom  új  fővárosában,  Bagdadban  hatalmas  tudományos 

intézményt,  ún.  „Bölcsesség  házát”  alapított  (830),  mely  egyszerre  volt  fordítóműhely, 

tudósképző  és  könyvtár.  S  Bagdad  csak  a  legnagyobb  volt  az  arab  világ  tudományos 

centrumai között, de távolról sem az egyetlen. Minden nagyobb városban, minden jelentősebb 

herceg udvarában matematikusok, csillagászok, orvosok, fordítók sürögtek. Mindenfelé nagy 

könyvtárak keletkeztek, még a könyvek másolása is kitűnő üzlet volt.

A történetírás  sokáig  félreismerte  az  arab  civilizáció  jellegzetességét,  s  csak  újabb 

gazdaságtörténeti kutatások nyomán lett nyilvánvaló, hogy virágzó, kalandos kereskedelmük 

volt a gazdasági és tudományos fellendülés alapja. Ez az élénk kereskedelem serkentette a 

kézművességet  és  a  képzőművészeteket,  ez  nyitotta  meg  a  tehetségek  előtt  származási 

különbségre való tekintet  nélkül  a társadalmi emelkedés útját,  ez  tette  fogékonnyá őket  a 

dolgok  praktikus  oldala  iránt,  ez  determinálta  nyílt  szívű  kíváncsiságukat,  a  jobb 

kereskedelem  kedvéért  tanulták  meg,  hogyan  kell  a  szigorú,  deduktív  görög  geometriát 

összeegyeztetni a gyakorlati célokat szolgáló számolással, s a csillagászat elméletét a hajózás 

meg  a  karavánutak  szükségleteivel.  Az  arab  matematikusok  kezében,  anélkül  hogy 

észrevették volna, átalakultak a görög módszerek, s az európaiak ezt az arab tudósok által 

módosított görög matematikát vették át és fejlesztették tovább.

*



Elsőfokú egyismeretlenű egyenletekre vezető feladatokat már az egyiptomiak is megoldottak, 

a babiloni matematikusok másodfokú egyenletekre vezető speciális példák tömegét jegyezték 

fel,  s  a  görög  aritmetikai  tudás  nagy  összefoglalója,  Diophantosz  már  nemcsak  a  négy 

alapműveletet, hanem a hatványozást és gyökvonást is ismerte, s néha külön jellel jelölte az 

egyenletben a megoldást jelentő ismeretlent. Kétségkívül Diophantosz Aritmetiká-ja a csúcsa 

ezen a területen az arabok előtti matematikának, azonban amint az antik matematika egyik 

legjobb  ismerője,  O.  Becker  írja,  „az  általa  alkalmazott  módszerek  nagyon  változatosak, 

sokszor minden összefüggés nélkül előrántott, meglepő műfogásokat alkalmaz a problémák 

megoldásában”.

A görög számolásművészetnek ezt az oldalát veszik át,  s bizarrságkedvelésükben ezt 

használják ki végletekig a hindu matematikusok. Valószínűleg Indiában alakult  ki  a görög 

csillagászati  számításokból  átvett  zérus  felhasználásával  a  tízes  számrendszer,  de  a  kilenc 

számjegy és a zérus következetes alkalmazása az arab matematikusok érdeme. Az arabok a 

görög matematikából vették át a számtani műveletek fogalmát és szabályait, a hinduktól a 

számjegyeket,  s  így  matematikájuk  jelentőségét  sokáig  félreismerték  a  matematika-

történészek, azt hitték, minden érdemük görög és indiai tudás „közvetítése” csupán.

A. P. Juskevics kutatásaiból és összefoglalásaiból tudjuk, hogy az arab matematikusok 

sokkal  többet  tettek  ennél,  ők  rendszerezték  először  az  egyenletek  megoldására  szolgáló 

numerikus eljárásokat, náluk szerepel először állandó névvel az ismeretlen. Olasz algebristák 

sok évszázad múlva szó szerint lefordítják az arab elnevezést, így lesz náluk az ismeretlen 

cosa, ezt ferdítik a német számolómesterek Coss-ra, s ezen a néven lett ismerős a matematika 

történetében  az  egyenletek  numerikus  megoldására  használt  arab  módszerek  elmélete,  az 

algebra őse.

Maga az  algebra  elnevezés  is  az  egyenletek  megoldására  alkalmazott  eljárás,  az  al-

dzsabr  wa’l-mukabala  nevéből  származik.  Az  eljárás  bemutatására  Juskevics  a  következő 

példát idézi al-Horezmi (meghalt 840 körül) algebrakönyvéből: 

Legyen a megoldandó egyenlet 2x2 +100 – 20x = 58. Al-dzsabr a negatív tag eltávolítása: 

2x2 + 100 = 58 + 20x. Ezután következik a „homológ tagok” összevonása, a mukabala: x2 + 21 

= 10x. Al-Horezmi az első- és másodfokú egyenleteket hat alaptípusra osztotta be, a kapott 

egyenlet pl. az ötödik alaptípusba tartozik. A két eljárás megfelelően alkalmazva mindig a hat 

alaptípus  valamelyikére  vezet,  amelyek  azután  alkalmas  sablonokkal  megoldhatók.  „Al-

Horezmi  algebrája  –  írja  Juskevics  –  a  másodfokú  és  elsőfokú  egyenletek  numerikus 

megoldásának a tudománya.” S mint ilyen, teljesen új, sem a görögöknél, sem az indiaiaknál 

nem létezett,  az  arab  kereskedelmi  civilizáció  igényeit  elégítette  ki,  ez  hozta  létre.  Nem 



véletlen, hogy Muhammed ibn Musa al-Horezmi másik híres könyvének a címe: Kereskedők 

és végrendeletszámolók feladatgyűjteménye.

A  harmadfokú  egyenletek  megoldása,  akárcsak  századokkal  később  az  itáliai 

matematikusoknak, az araboknak is sok fejtörést okozott. Harmadfokú egyenletekre vezető 

egyes  speciális  problémákat  már  Arkhimédész  és  Diophantosz  is  tárgyalt,  az  arab 

matematikusok azután tisztázták a harmadfokú egyenlet fogalmát, osztályozták a megoldási 

lehetőségeket,  s  kidolgozták  a  harmadfokú  egyenletek  kúpszeletekkel  történő  geometriai 

megoldásának az elméletét.

Ebben a tekintetben Omár Chajjám, a költő, csillagász és matematikus jutott legtovább, 

a XI. század második felében. Matematikai teljesítményét Juskevicsig félreismerték, mert azt 

tanította,  hogy a harmadfokú egyenleteknek nincs  általános algebrai  megoldása.  Juskevics 

mutatta  meg,  hogy  a  harmadfokú  egyenletek  osztályozására  és  megoldására  kidolgozott 

elmélete kérdésfelvetésben és módszerben egyaránt előfutára Descartes reformjának: algebrai 

egyenletek és geometriai szerkesztések egymás segítségével való kölcsönös átvilágításának. 

Úgyannyira, hogy a modern matematika fejlődése szempontjából Omár Chajjám után szinte 

Descartes  Géométrie-jéhez  (1637)  és  Newton  Arithmetica  universalis-ához  (1707) 

ugorhatnánk. Azt a tévhitet is Juskevics oszlatta el, hogy az arab algebra tisztán jelölésmentes, 

ún.  „retorikus”  algebra  lett  volna.  Megmutatta,  hogy  az  arab  algebristák  nemcsak  az 

ismeretlen  különböző  hatványaira  használtak  állandó  jelölést;  külön  jelük  volt  pl.  a 

négyzetgyök, az egyenlőség stb. jelölésére. Itáliai és német kereskedők és matematikusok itt 

is arab kollégáik munkáját folytatták.

*

A reneszánsz  matematika  legszebb  eredményeihez  tartozik  annak  a  bizonyítása,  hogy  a 

harmadfokú egyenletnek van általános képlettel megadható algebrai megoldása.

Az első valódi európai matematikusnak, a pisai Leonardónak, nagyon nehezet akarván 

kérdezni, arab mintára harmadfokú egyenlet megoldását adta fel Magister Johannes, palermói 

tudós. Ez idő tájt Szicília és Dél-Itália éppen úgy az arab civilizáció vonzáskörébe tartozott, 

mint az Ibériai-félsziget. II. Frigyes német-római császár palermói udvarában arab, zsidó és 

keresztény tudósok fordították az arab tudomány nagy műveit. Leonardo (1180?–1250?), aki 

az  arab  világban  kereskedőként  töltött  hosszú  évek  alatt  tanulta  meg  a  matematikát,  II. 

Frigyesnek ajánlotta Liber abaci-ját (1202). Leonardo fellépte s műve korszakalkotó fordulat 

jele Európa történetében. A népvándorlás pusztításai után a XI. századtól kezdve a városokba 



tömörülő iparosok és kereskedők lassan a termelés és a csere új formáit honosították meg 

Itáliában, Spanyolországban, Dél-Franciaországban, Flandriában és Dél-Németországban. Itt 

a XII. és XIII. században az arab világhoz hasonló színes, mozgalmas városkultúra alakult ki, 

és éppen úgy, mint az araboknál, a pénzgazdálkodás fejlődésével felvirágzó kereskedelem a 

matematika fejlődéséhez vezetett.

A városok kereskedő-matematikusai elsősorban az arabok számolástechnikai-algebrai 

eredményeit vették át. Eleinte nem születtek a pisai Leonardo könyvéhez fogható művek, s a 

kereskedelmi verseny szempontjából fontosnak ítélt eljárásokat, mint pl. a kettős könyvelést, 

sokáig titkolni igyekeztek. De a XIV. század végén a fejlődés meggyorsult, s a XV. század 

második felében, a könyvnyomtatás első termékei között, a biblia és kalendáriumok mellett 

legnagyobb számmal éppen a számolókönyvek és aritmetikák szerepelnek. Sok a szerző neve 

nélkül jelent meg, nagy részük még mindig a pisai Leonardo könyvének gyenge kivonata volt, 

de a színvonal hamar javult, egyre célszerűbb jelöléseket alkalmaztak, s Luca Pacioli (1445–

1514)  Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita (1487) című műve, 

Nicolas  Chuquet  (meghalt  1500  körül)  Tripaty  en  la  science  des  nombres-ja, Christoph 

Rudolff (1500?–1545?) Behend und Hubsch Rechnung durch die kunstreichen regeln Algebre  

so gemeinicklich die Coss genenennt werden (1525) című könyve, vagy Geronimo Cardano 

(1501–1576)  Practica  arithmeticae  generalis-a  (1539)  előkészítik  a  nagy  reneszánsz 

algebristák, Niccolo Tartaglia (1500?–1557), Raffaello Bombelli (XVI. század második fele), 

François Viète (1540–1603), Adriaen van Roomen (1561–1615), Albert Girard (1595–1632), 

Thomas Harriot (1560–1621) működését.

Tartaglia  nevéhez  fűződik  a  harmadfokú  egyenlet  algebrai  megoldása,  de  tőle 

függetlenül  Scipione  del  Ferro (1465?–1526)  és  Cardano is  megoldotta,  s  ez  elkeseredett 

prioritásharcra vezetett  Tartaglia  és  Cardano között.  A harmad-  és  negyedfokú egyenlet  – 

utóbbinak a  megoldását  Cardano  tanítványa,  Ludovico  Ferrari  (1552–1565) találta  meg – 

tárgyalása nagymértékben elősegítette a gyökök természetének a megismerését. Bombelli pl. 

már  ismeri  a  képzetes  gyök  fogalmát,  és  rögzíti  az  imaginárius  egységgel  való  számolás 

szabályait.  +  i-t  pdm-el, –  i-t mdm-el jelöli, s  pl.   Bombelli  írásmódjában 

Rc ⌊ 2 pdm 2 . Az ⌉ Rc itt köbgyököt jelöl, az L betűhöz hasonló jeleket használja Bombelli a 

mi  zárójelünk  helyett.  Ugyancsak  ő  alkalmazott  először  állandó  jelölést  az  ismeretlenre, 

függetlenül attól, hogy az ismeretlen hányadik hatványon szerepel. Az arab algebristák még 

külön jellel jelölték az ismeretlen különböző hatványait.



Bombelli eredményeit és jelölésbeli javításait alig lehet kellőképpen értékelni. Ennek a 

nagy jelentőségű algebristának az életéről alig tudunk valamit. Módszerei és eredményei sem 

Itáliában fejlődtek tovább, a németalföldi, francia és angol algebristák kezében tökéletesedtek. 

Az itáliai matematika a XVI. század második felében fokozatosan szakított addigi algebrizáló 

fejlődési tendenciáival, s a humanisták által ekkorra teljes egészében feltárt görög geometriai 

irányhoz tért vissza. Ebbe a nehéz antik geometriai páncélba öltöztetve mutatják be a XVII. 

század  nagy  itáliai  matematikusai  új  eredményeiket.  Az  ezen  célra  sokkal  alkalmasabb 

algebrai  jelölési  mód  a  kereskedelem és  világgazdaság  centrumainak  eltolódását  követve 

északra  húzódott,  s  az  itáliai  algebristák  munkáját  folytató  francia Viète,  angol  Harriot, 

németalföldi  Girard  és  Simon  Stevin  (1548–1620)  munkája  után  az  új  matematika 

formanyelvét a világkereskedelem új centrumában, Hollandiában teremtette meg Descartes.

A matematika fejlődésének az útja kanyargós volt Alexandriától Hollandiáig. Mindig a 

békét, a kereskedőket, a szabadságot követte, és elbújt a háború, katonák, zsarnokság elől.

Az újkori matematika megszületéséhez vezető hosszú fejlődésben az algebra mellett a 

csillagászat  és  trigonometria  szerepe  a  legfontosabb.  Ebben  a  két  tudományban  sokkal 

messzebb jutottak a görögök, mint az algebrában, de az arab matematikusok, különösen ami a 

gyakorlati  alkalmazásokat  illeti,  itt  is  jelentősen  felülmúlták  mestereiket.  A  későbbi 

csillagászati és trigonometriai fejlődés alapja Hipparkhosz (Kr. e. 180?–125),  Menelaosz és 

Ptolemaiosz  bolygóelmélete  volt.  Az  egymáson  egyenletes  mozgással  legördülő  körökből 

felépített világkép téves volt ugyan, de a bolygók mozgásának leírására alkalmas, és a körök 

geometriáját,  néhány  adat  segítségével,  táblázatokba  összeállított  formában  számításokká 

lehetett alakítani. A görög csillagászok a táblázatok készítésére a húrt használták, az indiaiak 

jöttek rá, hogy kedvezőbb a húr felének alkalmazása, de a mi szögfüggvényeinknek megfelelő 

fogalmakat  az arabok alkalmazták először.  A bagdadi  fordítóiskolában kitűnő csillagászok 

lefordították  a  szférikus  csillagászat  egész  indiai  és  görög  irodalmát,  s  a  két  módszert  a 

számítások tekintetében ötvözve létrehozták a sinus-trigonometriát, bevezették a sinus mellé a 

mi  tangensünknek,  cotangensünknek,  secansunknak  megfelelő  szögfüggvényeket. 

Eredményeiket  Albu-l-Wafa  (940–998)  foglalta  össze,  megkönnyítette  alkalmas  módon 

bevezetett  összefüggéseivel  a  gömbháromszögtani  számításokat,  és  addig  hihetetlen 

pontosságú táblázatokat állított össze. Az arab csillagászok gondos megfigyelők voltak, s így 

számításaikban is  egyre nagyobb pontosságot  kellett  elérniük.  Megfigyeléseik alapján már 

felfedezték  a  ptolemaioszi  rendszer  hiányosságát  –  így  például  a  Vénusz  esetében  olyan 

epicikloisos mozgást használtak, melynek centruma a Nap volt. Az arab szférikus csillagászati 

és  trigonometriai  ismeretek  rendszerezését  és  a  trigonometria  önálló  matematikai 



diszciplínává  váló  emelését  a  szakma  első  történetírója,  Braunmühl,  Naszireddin  at-Tuszi 

(1201–1274)  érdemének  tartja.  At-Tuszi  Traktatus-a  igen  erősen  hatott  az  európai 

trigonometria és csillagászat fejlődésére, különösen a német csillagászok köszönhetnek sokat 

neki, pl. a híres Regiomontanus (1456–1476), akinek a működése elsősorban a közép-európai 

reneszánsz  matematika  fejlődése  szempontjából  alapvető.  Regiomontanuson  keresztül 

Kopernikusz első matematikai tanulmányai is at-Tuszi szférikájához kapcsolódtak.

Az európai csillagászat elképzelhetetlen az arab trigonometria és gömbháromszögtan 

nélkül. A „kopernikuszi fordulat” kezdete – vagy legalábbis kezdetének lehetősége – az arab 

csillagászok  türelmes  megfigyelésekre  és  számításokra  alapító  Ptolemaiosz-kritikájában 

keresendő. Az itáliai humanista könyvnyomtatás első termékei között kitűnő arab csillagászok 

művei legalább olyan számban találhatók, mint görög geométerek és asztronómusok művei 

együttvéve. Az európai hajózás fejlődése s így a nagy földrajzi felfedezések sem képzelhetők 

el az arab számítócsillagászat ismerete nélkül.

Egyes,  a  tengeri  hajózás  fejlesztésében  közvetve  vagy közvetlenül  érdekelt  európai 

fejedelmek  –  II.  Frigyes,  Bölcs  Alfonz,  Tengerész  Henrik  portugál  herceg  talán  a 

legismertebbek  –  arab  kalifák  mintájára  berendezett  udvaraikban  virágzó  fordítóiskolákat 

létesítettek, ahol arabról latinra fordíttatták a görög, arab, hindu matematikusok műveit.

A fordítók között különösen fontos szerepük volt a zsidó tudósoknak, mert ők arab és 

latin nyelven egyaránt tudtak. Mózes Sephardi pl. I. Alfonz aragóni király pártfogoltja és I.  

Henrik angol király udvari orvosa, al-Horezmi táblázatai alapján fontos és főleg Angliában 

nagy hatású művet  állított  össze.  Abraham bar  Hijja (ismertebb nevén Savasorda,  1070?–

1136?)  számos  táblázat  és  trigonometriai  könyv mellett  lefordította  al-Battani  (850?–929) 

csillagok  mozgásáról  írott  művét,  s  ehhez  a  fordításhoz  később  Regiomontanus  írt 

kommentárokat. Abraham bar Hijja híres és később nagy hatású könyvet írt a Föld alakjáról 

is, s a Zohar egy helyén rabbi Hamunah azt tanítja, hogy „a lakott föld úgy forog a tengelye 

körül,  mint  valami  golyó”.  Levi  ben  Gerson  (1288–1344)  trigonometriájából  vette  át 

Regiomontanus a sinus-tételt, csillagászati munkáját pedig Reuchlin és Kepler is becsülte. De 

talán egyik legszebb eredménye az egyenletek trigonometrikus megoldásának a módszere, 

amit  majd  Viète fejleszt  tovább.  Al-Kási  (XV.  század  eleje)  trigonometrikus  algoritmusát 

használta égi mechanikai számításaiban Kepler.

*



A középkori egyetemek sem képzelhetők el arab hatás nélkül. A népvándorlás századai után 

Európa területén csupán összefüggéstelen romok maradtak meg az antik tudásból, s a XII. 

században  újraéledt  városi  civilizáció  kíváncsi  kereskedői,  mesterei,  deákjai  –  még  ha 

keresztény papok vagy szerzetesek voltak is  –  a  tudás  minden területén  az arab  és  zsidó 

tudomány tanítványai lettek. Azonban éppen a matematika területén a középkori egyetemek 

szerény magiszterei olyan felfedezésekre jutottak, amelyeket nem lehet megtalálni sem arab 

mestereiknél, sem az arabok által közvetített antikoknál.

A középkori egyetemeken a matematikai oktatás, mint a filozófiai oktatás általában, a 

teológiai,  orvosi  és  jogi  képzés  céljait  szolgálta.  Matematikai  szempontból  különösen  a 

teológiára „specializálódott” egyetemek fontosak, mint amilyen pl. a párizsi meg az oxfordi 

volt,  mert  a  teológusokat  érdekelte  elsősorban  az  újkori  matematika  központi  kérdése:  a 

végtelen  s  ezzel  összefüggésben  a  folytonosság  és  a  változás  problematikája.  Ez  a 

problematika itt még természetesen vallási köntösben jelenik meg: Isten végtelen voltának 

tanulmányozásához vezető propedeutika volt. Így pl. a XIV. században az oxfordi egyetem 

matematikusa,  Richard  Swineshead  még  azon  fáradozott,  hogy  a  kegyelem  „végfokát” 

kiszámítsa a kegyelem „pillanatnyi értékeiből”, feltéve, hogy a kapott kegyelem a születés 

pillanatától kezdve „folyamatosan változik”. Néhány évszázaddal később Galilei ugyanezt a 

primitív  „grafikus  integrálást”  a  szabadesésben  megtett  út  kiszámítására  alkalmazta. 

Swineshead munkája egyébként is igen nagy hatású volt az itáliai matematika fejlődésére, 

1480-ban kiadták Páduában, 1488-ban Páviában, 1520-ban pedig Velencében.

Ebben  a  primitív  középkori  egyetemi  matematikában  a  folytonos  mennyiségekkel 

dolgozó  modern  analízis  egyik  csíráját  kell  látnunk,  s  így  az  arab  algebra  mellett  ez  a 

középkor  másik  matematikai  csúcsteljesítménye.  Az  eljárás  lényege  –  fontosságának 

megfelelően – számos középkori kéziratban megtalálható, de talán a párizsi egyetem kitűnő 

magisztere, Nicole Oresme (1323?–1382) fogalmazta meg legvilágosabban Questiones super  

geometriam  Euclidis című  „egyetemi  jegyzetében”.  A  könyvnek  címén  és  a  használt 

geometriai  köntösön túl  voltaképpen nem sok köze  van Eukleidészhez.  Olyan  kérdéseket 

tárgyal, amiket mi az „infinitezimális számítás” körébe sorolnánk.

Matematikai  analízis  eszközévé  ezek  az  új  fogalmak  igazában  csak  az  itáliai 

mozgásgeometriai iskola kezében váltak, Oresme még nem tudta geometrizálni a fogalmait, 

nem volt meg az ehhez szükséges tere.

*



Az új tér fogalmát festők teremtették meg. A görög geométerek szerkesztései ugyanis többnyire 

nem tényleges térbeli helyzetekre vonatkoztak, nem a látott világ geometriai analízise volt a 

céljuk, hanem egy előre megszabott elvek alapján felépített gondolatvilág logikai szerkezetének 

vizsgálata. A festők viszont a perspektívatanban olyan geometriát teremtettek, melynek egyedüli 

célja és értelme az optikai térnek a valóság látszatát keltő ábrázolása volt. Az ábrázolás titka az 

volt, hogy a kép párhuzamosainak egy pontban kellett metszeniük egymást – a reneszánsz festő-

geométerek eltűnési pontnak nevezték ezt a pontot a különböző irányú párhuzamos rendszerek 

metszéspontjainak  pedig  egy  vízszintes  vonalba,  a  horizontális  vonalba  kellett  esni.  Ez  a 

térkivágás, ez lett a kép, ahhoz hasonlóan, ahogyan azt ma a fényképezőgép lencséje ábrázolja. 

Ez a szerkesztés olyan megfelelést létesített a való világ tárgyai meg a kép között, hogy a képről 

meg  lehetett  határozni  a  tárgyak  tényleges  térbeli  viszonyait.  A kép  pontos  matematikai 

szabályok szerinti leképezése volt az optikai térnek, amely megőrizte a látott tárgyak felismerés 

szempontjából  lényeges  tulajdonságait.  Ehhez  azonban  pontosan  megadott  arányok  szerint 

kellett  kiszámítani  a  leképezett  tárgyak  pontjainak  képsíkra  eső  vetületét,  a  geometriai 

szerkesztés a perspektívatanban a numerikus számítással szövődik. Az új tan talán legismertebb 

összefoglalójáról, Piero della Francescáról (1416?–1492) írja J. L. Coolidge, hogy „bár Piero 

sokkal  Fermat  és  Descartes  előtt  élt,  s  kétségkívül  fogalma  sem  volt  a  derékszögű 

koordinátákról,  mégis  módszere  ugyanaz,  mint  ami  később  a  képsíkban  ábrázolt  pontok 

koordinátáinak az eredeti adatokból való kiszámítása lesz”.

Az  itáliai  festő-matematikusok  a  valóságos,  látott  tér  leképezésének  vizsgálatával  a 

geometriát  az  addigi  logikai  stúdiumból  a  tér  tudományává  változtatták.  A  fordulat 

jelentőségét  megértjük,  ha  összehasonlítunk  egy  XIV.  századból  s  egy  XVI.  századból 

származó térképet. A reneszánsz kartográfusok nemcsak a hellenisztikus csillagászok szakmai 

tudását szerezték meg újra. Az időközben hatalmasan kifejlődött trigonometriai módszerek 

segítségével  megadták,  hogy  a  gömb  alakú  földfelület  síkra  való  leképezésében  milyen 

tulajdonságok változatlanul  maradására lehet  számítani.  Gerhard Mercator  (1512–1594) új 

vetületei  nemcsak a hajózás szempontjából voltak fontosak,  módszerének sikere egyben a 

matematikusokat  is  serkentette,  hogy  még  intenzívebben  foglalkozzanak  a  valódi  tér 

matematikai problémáival.

*

Ennek  az  új  geometriának  a  keretei  között  újból  teljes  erővel  fellépett  a  mozgás  és  a 

folytonosság  paradoxona.  A reneszánsz  matematikus  humanistái  az  antikvitás,  elsősorban 

Arkhimédész nyomán próbálták a kérdést megoldani.



Már  a  XVI.  század  végének  nagy  itáliai  matematikusa,  Luca  Valerio  (1552–1608) 

megtanulta  Arkhimédésztől,  hogyan kell  valamilyen egész vagy tört  számmal pontosan ki 

nem  fejezhető  hosszúságot  vagy  területet  –  pl.  a  négyzet  átlóját  vagy  a  kör  területét  – 

meghatározni.  Fel  kell  tételezni,  hogy  a  keresett  mértékszám  elhelyezhető  csupa  egész 

számokból és törtekből álló mértékszámok növekvő vagy csökkenő sorozatában úgy, hogy bár 

maga  a  keresett  mértékszám  ezeknek  a  törteknek  egyikével  sem  azonos,  összességüket 

tökéletesen kettészeli: egyik részük kisebb, másik részük nagyobb, mindig, akármilyen közel 

is  veszünk  fel  a  keresetthez  valamely törttel  kifejezhető  mértékszámot.  Ha  pl.  a  keresett 

mértékszám a  kör  területe,  beírt  sokszögek egyre  növekvő oldalszámú sorozatával  tetszés 

szerint megközelíthetem, de pontosan elérni nem tudom soha. A kör területét nem lehet a 

sokszögekkel kimeríteni, „kimeríthetetlen”.

Arkhimédész s a még szorosan nyomában járó Luca Valerio nagyon jól tudták, hogy 

ennek az eljárásnak a lelke a  kimeríthetetlen mértékszám létezését  biztosító  definíció,  az, 

hogy ez a szám ott van a racionális törtek között, és egyértelműen szétválaszt azok növekvő 

vagy csökkenő sorrendben elrendezett halmazában bármely kettőt egymástól. Ha ugyanis az 

ellenkezőjét  tételezzük fel,  ellentmondásra  jutunk.  De amilyen egyszerű  és  világos  volt  a 

definíció és az elv, olyan nehéz volt legtöbb esetben ennek az ellentmondásnak a bizonyítása. 

S  méghozzá  általános  módszert  sem lehetett  kidolgozni,  minden  esetben  külön  fortéllyal 

kellett legyőzni az egyszerű definíció mélyén meghúzódó végtelent.

A XVII. század matematikusainak sem idejük, sem kedvük nem volt az axiomatikus 

bizonyítás sok türelmet igénylő fejtegetéseihez. Ahol Arkhimédész oldalakat tölt, ott ők – még 

a legnagyobbak is – egy odavetett „és így tovább”-bal térnek ki a nehézségek elől. A XVII. 

században  nevezik  el  Arkhimédész  infinitezimális  módszerét  „exhaustiós”  eljárásnak,  a 

kimerítés módszerének. Az antik matematikának, amelyik az ellentmondás-mentesség szigorú 

parancsai közé akart mindent rögzíteni, az a sok „semmi” okozott nagy problémát, ami az 

utolsó kiszámított, ill. kiszámítható megközelítő érték és pl. a kör területe között van. A XVII.  

század matematikája  átsiklik  e  felett  a nehézség felett  a  formák szüntelen egymásba való 

átalakulása,  a  változás,  a  folytonos  mozgás  segítségével.  A mozgás,  ami  antikvitásnak, 

középkornak és  reneszánsznak érthetetlen  fogalom volt,  amit  lehetőség  szerint  igyekeztek 

még az ég s a Föld mozgásaiban is nyugalomra redukálni, a mozgás most tudomány és élet  

alapvető,  további  magyarázatra  nem  szoruló  eleme  lesz.  Nem  izgatja  többé  a  kor  nagy 

gondolkozóit  (s  ami  fontosabb,  a  nem  gondolkozóit  sem)  minden  addigi  filozófia  nagy 

kérdése:  valóság  a  mozgás  vagy  látszat?  Látszat?  Annál  jobb!  „Mit  ér  a  valóság  látszat 

nélkül?” – kérdezi a kor divatos morálfilozófusa, Gracian. És mit ér a látszat? Pl. az olyan 



látszat, mint a diszkrét pontokból összetevődő folytonos görbe, a vonalakból felépített terület? 

Mit ér az olyan látszat, mint a ténylegesen létező „végtelen kicsinek” a fogalma? Nos hát 

használni  lehet,  dolgozni  lehet  vele,  meg  lehet  kerülni  segítségével  a  kimeríthetetlenségi 

eljárás fárasztó indirekt okoskodását.

Ha síkidomokat  változó  hosszúságú  egyenes  szakasz,  a  térbeli  geometriai  idomokat 

változó  nagyságú  síkfelület  mozgásából  származtatjuk,  az  egyes  vonalszakaszok 

hosszúságának,  ill.  az  egyes  síkterületek  nagyságának  a  változását  megadó  szabályból 

következtetni  lehet  a  mozgó  vonalszakaszok,  ill.  síkterületek  összességeként  felfogott 

geometriai idomok területére, ill. térfogatára. Az elv speciális példákon való alkalmazása több 

matematikusnál  megtalálható  a  XVII.  század  első  évtizedeiben.  Kepler  a  Mars-pálya 

számításánál alkalmazta, Galilei ennek az alapján dolgozta át Oresme tételét a szabadesésben 

megtett  út  kiszámítására  alkalmas  eljárássá.  Bonaventura  Cavalieri  (1598?–1647)  és 

Gregorius á Santo Vincentio (1584–1667) fogalmazzák meg először általános érvénnyel, tőlük 

függetlenül felismeri a módszerben rejlő lehetőséget Descartes, s levelezésében néhány szép 

példában alkalmazta, de mint alapjában „pontatlan”, megközelíthető eljárásra nem sok gondot 

fordított. Evangelista Torricelli (1608–1647) ismeri fel, hogy az eljárás alkalmazásának a titka 

az, hogy a görbéket és felületeket „kicsiben” egyenesnek és síknak lehet tekinteni (ma úgy 

mondanánk,  hogy  az  eljárás  a  kicsiben  lineárisan  viselkedő  görbéknél  és  felületeknél 

alkalmazható), s hogy az ilyen feladatok esetében területszámítás és érintőszerkesztés egymás 

megfordított  műveletei.  Az  itáliai  matematikusokkal  együttműködve  dolgozza  ki  hasonló 

módszerét a nagy toulouse-i matematikus, Pierre de Fermat (1601–1665).

A matematikai végtelen és a fizikai mozgás elválaszthatatlanul összefonódtak ebben a 

geometriában: a matematikai eljárás különféle mozgásproblémák absztrahálásával keletkezett, 

s  viszont  az  így  létrejövő  módszer  a  fizikai  problémák  megoldásába  bevont  geometriai 

fogalmakat és eljárásokat világította meg új oldalról, s vezetett új matematikai kérdésekhez. 

Matematikai  elmélet  s  fizikai  alkalmazás  a  XVII.  században  nem választható  el,  a  kettő 

teljesen egybeesett.

A módszer belső ellentmondásai felett, még ha észre is vették, vagy átsiklottak, mint 

Cavalieri,  vagy  egyenesen  az  eljáráshoz  tartozónak  érezték,  mint  Galilei.  Galilei 

korszakalkotó műve, a  Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze  

(Leiden, 1638), Első Napjában főleg a végtelen és a mozgó paradoxonaival foglalkozik, s azt 

bizonyítja, hogy a dolgok lényegéhez tartozik a paradox, a hihetetlen, a látszat. Simplicio, a 

józan észt és a régi empirikus tudományt képviselő Simplicio éppen az alkalmazás nevében 

tiltakozik  a  Mester  túlságosan  új  és  fantasztikus  elvei  ellen.  „Teljesen  megzavarodtam – 



mondja Simplicio –, ezek az új nézetek csupa hihetetlenséggel állítanak szembe, még hogy 

egy uncia aranyat úgy meg lehetne ritkítani, hogy széthúzva nagyobb lenne, mint a Föld, s a 

Földet  úgy összesűríteni,  hogy kisebb helyen elférne,  mint  egy dió?  Nem hiszem, s  nem 

hiszem, hogy magad is elhinnéd. Megfontolásaid és bizonyításaid matematikai dolgok, csupa 

absztrakció, semmi közük az érzékletes anyagi valósághoz, a természet dolgaira és a fizikára 

ezek a matematikai törvények egyáltalában nem alkalmazhatók.”

Pedig  a  Galilei  iskolájában  megszülető  infinitezimális  módszer  később  éppen  az 

alkalmazások  szempontjából  lett  fontos.  De  nem  az  itáliaiak  által  használt  nehéz  antik 

geometriai  köntösben,  hanem  a  mozgásgeometria  Descartes-féle  algebrai  formalizmussal 

ötvözött  alakjában.  Az  algebra  segítségével  lett  az  itáliai  geométerek  infinitezimális 

eljárásából infinitezimális számítás, s ennek felhasználásával sikerült a XVII. századvég s a 

XVIII.  század  matematikusainak  a  Természet  Nagy  Könyvéből  újabb  fejezeteket 

megfejteniük.

III.

A középkor és a reneszánsz korában mindenütt, ahol talajra talált a görög örökség, eleinte 

lassan, azután gyorsabban s egyre több irányban fejlődött a matematikai műveltség. A bizánci 

birodalomban,  az  izlám  arab  nyelv  és  kereskedelem  által  összetartott  világában,  a  latin 

nyugaton,  Itáliában  s  a  vele  szoros  kapcsolatban  fejlődő  német  kereskedővárosokban: 

mindenütt,  ahol  a  középkori  és  reneszánsz  kori  városkultúra  virágzott,  otthont  talált  a 

matematika  valamilyen  formája  is.  Ez  a  matematika  sokarcú  volt,  mint  maga  a  hordozó 

városkultúra,  sokarcú,  de  nagyjából  azonos  színvonalú.  A XII–XIII.  századtól  kezdve  a 

bagdadi  meg  az  oxfordi  tudós,  s  nemsokára  a  krakkói,  nürnbergi,  páduai  vagy  nápolyi 

egyetemi  professzor  tökéletesen  megértette  egymást;  a  műveltség  nemcsak  átlagában, 

csúcsaiban is kiegyenlítődött.

A XVII. század első két évtizedétől kezdve lassan minden megváltozott. Európa egy 

kicsi  részén,  Hollandiában,  Londonban,  Párizsban  olyan  intenzív  matematikai-

természettudományos fejlődés kezdődött, amihez képest még az egész fejlődést elindító itáliai 

matematikai-természettudományos reneszánsz is majdnem jelentéktelenné zsugorodott.

A görög matematika néhány teremtő évszázada óta nem volt ilyen ugrás a matematika 

történetében.  A XVII.  század közepén,  alig  egyetlen generáció alatt,  az  egész matematika 

képe megváltozott, s a század végén már szó sem lehet róla, hogy nehéz tanulás nélkül bárki 



is megérthesse ezt az új matematikát. Ez az új matematika azonban nemcsak nehezebb és 

sokkal többféleképpen alkalmazható, sokkal egységesebb is volt,  mint az addigi. Ezt az új 

egységet is, mint egykor a görög geometriáét, speciális módszer biztosította, ha ezt a módszert 

nem is lehet olyan könnyen nevén nevezni,  mint a görög geometria axiomatikus-deduktív 

módszerét.  A XVII.  század  legnagyobb  matematikusai  mind  ennek  az  új  módszernek  a 

kidolgozásával fáradoztak.  Műveikben és levelezésükben minduntalan visszatér a  Módszer 

már  majdnem  misztikusan  fontossá  növelt  fogalma,  mindenki  a  saját  Módszerét vélte  a 

legjobbnak,  titkolták  és  harcoltak  érte,  azt  hitték,  csak  ők  találhatták  meg.  Mikor  azután 

egymástól  függetlenül,  többen ugyanazt  a  Módszert fedezték fel,  elkeseredett  vádaskodás, 

veszekedés,  prioritásharc  kezdődött,  melynek  hullámai  messze  túlcsaptak  a  dolgot  értő 

beavatottak szűk körén, filozófusok, teológusok, politikusok, hercegek, uralkodók keveredtek 

a harcba, amely lassan két név, Newton és Leibniz neve köré sűrűsödött. Túlságosan egyszerű 

lenne  ma,  visszatekintve,  az  „infinitezimális  analízis”  módszerének  nevezni  ezt  a  XVII. 

század  matematikusai  által  „univerzálisnak”  és  csodálatosnak  érzett  Módszert.  Azt  sem 

szabad elfelejteni, hogy legfontosabb előfutára, Descartes, végig tiltakozott a Módszer ellen, s 

Newton  az  újkori  matematikai  természettudomány  bibliáját,  a  Principiá-t  nem  az  új 

matematikai  Módszer stílusában  írta  meg,  jóllehet  teljesen  az  új  Módszer szellemében.  

Bonyolult  és ellentmondásos kor bonyolult  és ellentmondásos matematikai világa a XVII. 

század tudománya, s bár egész mai technikai, matematikai, természettudományi civilizációnk 

az akkor  megálmodott  alapokon nyugszik,  nem lehet  mai  tudományos fogalmaink szerint 

megérteni. A ma is élő elnevezések mögé meg kell próbálni felidézni az akkori kereteket.

*

Nem a XVII. században lett először fontos a számolás, hiszen a késő középkor és a reneszánsz 

kereskedővárosainak is jól ismert alakja volt a számolómester. A csillagászat, hajózás, és (a 

nagy felfedezések korában) a térképkészítés is sok számolási feladatot igényelt. A számolás 

azonban  a  meglevő  módszerekkel  nagyon  lassú  volt.  Különösen  a  rohamosan  fejlődő 

megfigyelőcsillagászat, a trigonometria és a súlymérés tudománya nélkülözte a hatékonyabb 

számítási technikákat. Kiváltképpen a törtekkel való munka meg a nagy számok osztása és 

szorzása volt nagyon bonyolult és lassú. Ebből a szempontból volt igen fontos a XVII. század 

két nagy számítástechnikai újítása, a tizedes törtek bevezetése és a logaritmus felfedezése.

A tizedes  törteket  1585-ben  alkalmazta  először  Simon  Stevin  (1548–1620)  brüggei 

mérnök-matematikus, de használatuk csak a XVII. században terjedt el, a logaritmussal egy 



időben. A logaritmus felfedezése a matematikatörténet egyik fontos állomása, s nemcsak a 

számítástechnika  miatt.  John  Neper  v.  Napier  (1550–1617)  a  trigonometriai  számítások 

megkönnyítésére találta ki a logaritmust. Napier 1614-ben megjelent Mirifici logarithmorum 

canonis  descriptio című  könyvében  a  következőképpen  definiálta  a  logaritmust:  felvett 

először is egy AB vonalszakaszt, s egy D kezdőpontú (végtelenbe terjedő) félegyenest.

3. ábra.

Azután  a  szakaszon  és  a  félegyenesen  egy-egy  mozgó  pontot  képzelt,  melyek  azonos 

pillanatban indulnak az  A, illetve a  D  pontból.  Feltette,  hogy  A és  D pontban a  két  pont 

sebessége  azonos,  azután  a  D kezdőpontú  félegyenesen  mozgó  pont  egyenletesen  mozog 

tovább ezzel  a  sebességgel,  az  AB szakaszon mozgó pont  azonban csökkenő sebességgel 

mozog úgy, hogy amikor  C pontba ér, sebessége a még megteendő  BC szakasszal arányos. 

Ebben a pillanatban a D kezdőpontú félegyenesen (egyenletes sebességgel) mozgó pont F-ben 

van. Napier DF-et nevezte BC logaritmusának.

Ezzel  a  Napier-féle  logaritmussal  nem  egészen  úgy  kell  számolni,  mint  a  mi 

logaritmusunkkal.  Figyeljük  meg  pl.,  hogy  a  definícióban  nem  szerepel  a  mai 

logaritmusdefinícióban centrális hatványkitevő fogalma; ezt a fogalmat kellő általánosságban 

akkor még nem is ismerték, a logaritmus fogalma régibb, mint a „hatványfüggvény” fogalma. 

Éppen  itt,  a  logaritmusban  jelenik  meg  először  két  mennyiség  közötti  összefüggésnek a 

fogalma abban az értelemben,  hogy az egyik  mennyiség minden értékéhez  meghatározott  

szabály  szerint hozzárendeljük  a  másik  mennyiség  valamilyen  értékét.  D.  T.  Whiteside  a 

logaritmust  „minta-függvénynek” nevezte,  a  logaritmus mintáján elindulva  dolgozták ki  a 

matematikusok a függvény általános fogalmát.

Olvassuk el most újra a Napier-féle logaritmusdefiníciót, s vegyük észre, hogy milyen 

fontos benne a mozgás, a  folytonos mozgás szerepe. A mozgás matematikai szerepeltetése a 

XVII.  századi  matematika  legfontosabb  jellegzetessége;  ez  az  egyik  oka,  hogy  a  XVII. 

századi matematika olyan szoros kapcsolatban fejlődött a fizikai mozgások elméletével, az égi 

és földi mechanikával. Napier definíciója egy geometriai és egy aritmetikai sorozat közötti 

összefüggés (a logaritmus) leírása, a matematikai mozgás nyelvére „lefordítva”. Ugyanezen a 

mozgásgeometriai nyelven mondotta el később Newton a dinamika alapvető összefüggéseit.



Napier felfedezésének azonban közvetlen, számolástechnikai jelentősége is óriási volt, 

különösen Henry Briggs (1561–1630) praktikus megfogalmazásában. Henry Briggs Napier 

nagy felfedezése idején a londoni Gresham College professzora volt. Ezt a főiskolát Erzsébet 

királynő egykori tanácsosa, a londoni tőzsde megalapítója, Sir Thomas Gresham (1519–1579) 

végrendeletének  s  terveinek  megfelelően  hozták  létre.  Az  volt  a  feladata,  hogy  az  új 

kereskedelem  s  tengerészet  számára  az  új  matematikában  s  tudományokban  jártas 

szakembereket  képezzen.  A  Gresham  College  volt  fél  évszázadon  át  az  angol 

természettudomány  otthona,  innen  indult  el  az  újkori  tudomány  talán  legfontosabb 

műhelyének, a Royal Society-nek a munkássága. A Gresham College praktikus, gyakorlati 

szelleme határozta meg a nagy Társaság diadalmas első éveinek a működését.  Gazdasági, 

társadalmi s tudományos fejlődés egyidejűsége a XVII. századi Angliában már a kortársaknak 

feltűnt,  s ma is iskolapéldája a gazdaság- és társadalomtörténet irányába tájékozódó tudo-

mánytörténet-írásnak. De már Bernal (magyarra is lefordított) könyve4 megállapította, hogy 

bár „a kapitalizmus és a tudomány mozgása összefügg, a kettő viszonya sokkal mélyrehatóbb 

és bonyolultabb, semhogy pusztán az ok és az okozat fogalmával ki lehetne fejezni”.

A  XVII.  század  második-harmadik  évtizedétől  kezdve  Európa-szerte  hatalmas 

gazdasági és társadalmi krízis bontakozott ki. Anglia és Hollandia sokkal jobban tudott ez 

ellen a válság ellen védekezni, mint Európa többi államai. Többek között azért, mert hajózását 

és életét az új, nagy befektetést, szervezést és tervezést igénylő távolsági kereskedelemhez 

igazította.  Nem az  angol  és  holland  Keletindiai  Társaságok  okozták az  angol  és  holland 

tudomány felvirágzását, de az a szellem, mely ezeket a társaságokat is létrehozta és éltette, 

kedvező volt  a matematika fejlődésére is, akár a Gresham College gyakorlati élethez ezer 

szállal  fűzött  professzorait  tekintjük,  akár  a  gyakorlati  élettől  távol  álló,  nagy,  magányos 

álmodókat, mint Isaac Newton.

Newton  jegyzőkönyveiből  látjuk,  mennyire  szeretett  számolni,  s  hogy  bízott  a 

számításaiban.  Ahol  Galilei  vagy  Descartes  csak  jelezték  a  példát,  ott  Newton  hallatlan 

szorgalommal véges-végig kiszámolt mindent, több tizedesjegy pontosságig. A XVII. századi 

angol matematika a problémák kiszámíthatóságára ügyelt, s ezzel összefüggésben a számolási 

szkémákra.  A legnagyobb XVII.  századi angol matematikusoknak is  – mint  Newton vagy 

John Wallis  (1616–1703) – a  számolás  sikere szentesítette  az eljárást.  A betűkkel  kijelölt 

műveletek éppen úgy elvégezhetők, mintha a betűk közönséges számok lennének, közönséges 

véges  vagy  végtelen  tizedes  törtek.  A  XVII.  századi  Angliában  számolómesterek  és 

4 Bernal, J. D.: Tudomány és történelem. Ford.: Szalai Sándor, Salgó László, Félix Pál. Bp., 1963. Gondolat. 
XXVIII, 846 p. (– a szerk. megj.) 



kereskedők, pénzváltók és hajóskapitányok egyformán használták a tizedes törteket, könnyű 

volt  velük  a  számolás,  minden  kiszámíthatóvá  vált:  nyereség,  halálozás  és  születés, 

szaporodás,  kamat.  A  számolási  szkémák  ereje  nem tört  meg  bonyolult  matematikai 

feladatokon  sem:  a  XVII.  századi  angol  matematikusok  nem  riadtak  meg  a  műveletek 

elvégzésétől akkor sem, ha az eredmény végtelen sok tag volt. Nem riadtak meg, hiszen az 

ilyen  eredmény  elvben  nem  különbözik  a  végtelen  tizedes  törtektől,  amelyekkel  olyan 

otthonosan bántak. Newton egyik nagy művének már a címe is mutatja, hogy ez az „Analízis  

végtelen sok tagú egyenletekkel” meghonosodott, s előkészítette a modern matematika egyik 

legfontosabb fejezetét, a végtelen sorok elméletét.

*

A nagy válságban, amely a XVII. század második évtizedétől kezdve Európa-szerte felváltotta 

az akkor már több mint évszázada tartó gazdasági expanziót, Itália volt az egyik legtöbbet 

vesztő  ország.  A XVI.  században  még  Itália  –  és  az  egész  mediterráneum  –  gazdasága 

másodvirágzását élte, a nagy felfedezések kiváltotta rövid átmeneti depresszió után. A XVII. 

század  krízisében  azonban  Itália  rosszul  alkalmazkodó  gazdasági  élete  megroppant. 

Mediterráneum-szerte, de főleg Spanyolországban és Itáliában elszegényedés, bizonytalanság, 

hanyatlás  korszaka  következett.  Egyedüli  biztos  alap  újra  a  földbirtok  lett,  a  nemesség 

visszanyerte a városi fejlődés századai alatt részben már elvesztett hatalmát.

Az általános hanyatlás közepette a matematika egyelőre még hatalmasabban fejlődött. 

Kereskedők,  mérnökök,  festők  gyakorlatából  és  az  antikvitás  humanista  megismeréséből 

ötvöződő  alapokon  önállóvá  válva,  kedvezőtlen  külső  körülmények  között  is  segítette 

fejlődése  belső  dinamikája.  Ez  az  antik  matematika  nyomán  tájékozódó  itáliai  fejlődés 

vezetett  Arkhimédész  terület-,  súlypont-  és  ívhosszúság-számítási  módszerének  az  újra-

felfedezésére. (Arkhimédész kézirata ugyanis nyomtalanul eltűnt, és semmit sem tudtak róla 

1909-ig,  amikor  egy  konstantinápolyi  kivakart  és  szent  szövegekkel  teleírt  kéziraton 

megtalálta Heiberg.)

Ez a módszer a XVII. században az azonos célra használt és egyre jobban megismert 

másik  nagy  antik  módszer,  a  kimeríthetetlenségi  eljárás  fokozatos  egyszerűsítésével 

párhuzamosan  fejlődött  ki,  mechanikai,  főleg  mozgási  és  súlypontszámítási  problémákkal 

kapcsolatban,  Galilei  tanítványai,  elsősorban  Bonaventura  Cavalieri  (1598?–1647)  és 

Evangelista  Torricelli  (1608–1647)  kezében.  A módszer,  az  ún.  „indivisibilia  geometria” 

eredeti formájában nagyon nehéz és többféleképpen értelmezhető, azért a lényegét egy kortárs 

interpretátor alapján próbáljuk itt megérteni.



Annál is inkább, mert ez a példa a következők szempontjából is lényeges.

4. ábra.

1638-ban  Descartes  az  indivisibilia  geometria  Cavalieri-féle  eljárását  alkalmazta  a 

ciklois  (a gördülő kör  egy pontja  által  leírt  görbe)  alatti  terület  kiszámítására.  Az  AECFA 

cikloisszelet (lásd 4. ábra) kiszámítására az  FE középvonal mentén felvágta a szeletet, s az 

alsó felét  a  felső mellé  fordította  úgy,  hogy az  A pont  a  C ponttal  essen egybe.  Ebben a 

helyzetben – mint  könnyen igazolható mai  módszerekkel  –  az  FEFCF süveg alakú idom 

minden  egyes  GK egyenese  ugyanolyan  hosszúságú,  mint  egy,  az  FF szakasz 

meghosszabbításán felvett, ugyancsak  FF hosszúságú átmérő fölé rajzolt félkör által a  GK 

meghosszabbításából lemetszett  G’K’ szakasz. Mármost Cavalieri módszerének alapelve az, 

hogy ebben az esetben, azaz ha a két különböző síkidom megfelelően felvett egyeneseiről ki 

lehet mutatni, hogy egyenlő hosszúságúak, akkor a két síkidomnak a  területe is egyenlő. A 

módszer  tehát  összefüggést  állapít  meg két  folytonosan változó mennyiség:  a  terület  és a 

vonalszakasz  hosszúsága  között,  ahhoz  hasonlóan,  mint  ahogyan  a  Napier-féle 

logaritmusdefiníció  összefüggést  állapított  meg két  folytonosan változó mennyiség  között. 

Ebben az esetben azonban sokkal nehezebb volt meghatározni az összefüggés természetét, 

mint a logaritmus esetében, ami nem csoda, mert ez az összefüggés sokkal bonyolultabb, azt 

lehetne  mondani,  hogy  nem  közvetlenül  a  folytonosan  változó  mennyiségekre  magukra, 

hanem ezeknek a mennyiségeknek a változására vonatkozott: ha a síkidomban foglalt egymás 

utáni egyenes szakaszok hosszúsága a megadott módon alakul,  akkor a síkidom területe ez 

meg  ez.  Azaz,  az  egyenes  szakaszok  hosszúságának  az  alakulása  maga  is  valamilyen 

összefüggéssel vagy aránnyal jellemezhető, s az új, a terület kiszámítására szolgáló művelet 

már erre az összefüggésre épül. Vagy ahogyan Cavalieri ezt a hierarchikus elvet kifejezte: 

„Valamely  síkidom…  összes  vonalszakaszát  (omnes  lineas)  nem  számosságára  nézve 

hasonlítjuk össze, mert ezt nem ismerjük, hanem nagyságára nézve, és az összes vonalszakasz 

által  betöltött  területet  ezzel  vesszük  egyenlőnek...”  Egyszerűbben  elmondva,  a  síkidom 

területét  megfelelő  irányban  felvett,  egyébként  azonban  meghatározatlan  vonalbeosztás 



segítségével kell meghatározni. Két felfedezést egyesít ez a módszer: 1. a síkidom területe a 

síkidom által  megszabott módon  változó vonalszakaszok  hosszúságából számítható ki; 2. az 

erre  szolgáló  párhuzamos  vonalbeosztásnál  csak  az  irány  fontos,  egyébként  a  beosztás 

meghatározatlan (indefinit), a beosztást képező vonalak száma nem számít.

5. ábra.

Ez a két felfedezés volt az infinitezimális számítás első megfogalmazása. Descartes azt 

mutatta  meg,  hogy  az  új  eljárás  törvényesíthető  az  antik  kimeríthetetlenségi  módszer 

segítségével,  mert  ugyanaz  a  párhuzamos-beosztás,  amit  az  indivisibilia-vonalmódszerben 

használunk  a  cikloisszelet  területének  a  kiszámítására,  használható  a  szigorú  antik 

módszerhez szükséges területbeosztás létesítésére (lásd 5. ábra). Azonban sem Cavalieri, sem 

Descartes nem tudták megteremteni ennek az új eljárásnak a nyelvét, műveleti szabályait, az 

ún.  algoritmusát.  Cavalieri  túlságosan  ragaszkodott  az  antik  geometriai  és  arányelméleti 

tradícióhoz,  Descartes-ot  pedig  szigorúságigénye  más,  pontosabban  és  tisztábban 

megfogalmazható témák felé vonzotta.

*

Cavalieri  eljárásában  a  kortársak  elsősorban  azt  nem  tudták  megérteni,  hogyan  lehet  a 

szélesség nélküli vonalak összegéből terület,  vagy a vastagság nélküli síkok összességéből 

test.  Descartes  eljárása,  megmutatva,  hogy  az  indivisibilia-elmélet  „indefinit  parallel 

beosztása” és az antik kimeríthetetlenségi elmélet területbeosztása azonos eredményre vezet, 

kiküszöbölte ezt a hiányosságot, de nehéz, általánosításra nem alkalmas, bonyolult módon. 

Egyszerűbb, könnyen megjegyezhető s főleg általános elvre volt szükség. Ezt találta meg a 

Collège de France kalandos életű, veszekedős, különös tanára, Gilles Personne de Roberval 

(1602–1675).  Roberval  módszerét  nagyon  jól  érthetően  írja  le  tanítványa,  Blaise  Pascal 

(1623–1662): 



„Mindaz, ami bebizonyítható az indivisibili-aelmélet szabályai szerint, bebizonyítható a 

szigorú  antik  módszer  szerint  is;  és  így  az  egyik  módszer  csupán  szólásmódban 

különbözik  a  másiktól,  s  értelmes  ember  nem  akadhat  meg  ezen,  ha  egyszer 

megmagyarázták  neki,  mit  kell  a  dolgokon  érteni.  Ezért  használni  fogjuk  az 

indivisibiliaelmélet  nyelvét,  s  beszélni  fogunk  vonalak  összegéről vagy  síkok 

összegéről;  tekintsük  például  egy  félkör  átmérőjét,  amelyet Z  pontokkal 

meghatározatlan  számú  részre  osztottunk,  és  mindegyik  osztáspontban  képzeljük 

meghúzva a ZM ordinátát. Mármost minden további magyarázat nélkül beszélni fogunk 

az  ordináták  összegéről, holott  aki  nem  érti  az  indivisibilia-elméletet,  ennek  a 

fogalomnak semmi geometriai értelmét sem látja, mivel azt képzeli,  hogy geometriai 

lehetetlenség síkot vonalak meghatározatlan száma által kifejezni, de ez az elképzelés 

félreértés.  Ez  a  kifejezés  ugyanis  csak  azt  jelöli,  hogy négyszögek meghatározatlan 

számát tekintjük, de úgy, hogy mindegyik ordinátát szorozzuk az átmérő egy-egy kicsi 

egyenlő részével, s ezeknek a négyszögeknek az összege kétségkívül síkterület, amely 

(a beosztás finomításától függően) minden előre megadott mennyiségnél kisebb értékkel 

különbözik a félkör területétől.”

6. ábra.

Az indivisibilia-számítás alapelvének ezt a világos leírását Pascal 1658-ban fogalmazta 

meg,  Cavalieri  könyve  az  indivisibilia-geometriáról  1635-ben  jelent  meg.  Descartes 

felfedezése  az  indivisibilia-elmélet  és  az  antik  kimeríthetetlenségi  módszer  azonosságáról 

1638-ból  való.  Figyeljük  meg  a  módszer  gyors  egyszerűsödését  és  általánosodását.  A 

Roberval–Pascal-féle  formájában  már  alkalmas  a  módszer  különféle  terület-,  térfogat-  és 

súlypontszámítási feladatok azonos szkéma szerinti megoldására.



A fentebb idézett eljárási szkémát Pascal ugyanebben az évben megjelent kristálytiszta, 

de nehezebben érthető értekezéseiben még tovább általánosította, megadva tetszőleges fokú 

parabolák  (ahogyan  ma  mondanánk)  „integrálásának”  szabályát;  továbbá  levezette  azt  a 

fogalmat,  amit  később  „vonalmenti  integrálnak”  neveztek  el;  megoldott  számos  igen 

bonyolult integrálási feladatot stb. Közben azonban sohasem felejtkezett meg az  alapelvek 

újra és újra, egyre tisztább és lehető legsokoldalúbb vizsgálatáról, így az indivisibilia elvet, 

aminek  a  területszámításban  való  jelentését  a  fentebb  idézett  módon  magyarázta  meg, 

tisztázta a fordított irányban is. 

„Bármily számban is adunk folytonos mennyiségeket – írja – egy náluk magasabb rendű 

folytonos mennyiséghez, utóbbin azok semmit sem növelnek. Így pontok a vonalhoz, 

vonalak a felülethez, felületek a testhez semmit sem tesznek hozzá, vagy… semmit sem 

tesznek hozzá a gyökök a négyzetekhez, s négyzetek a köbökhöz, a köbök a negyedik 

hatványokhoz. Úgyhogy az alacsonyabb rendű mennyiségeket, mint nulla mértékűeket, 

nem kell tekintetbe venni…”

Ennek az elvnek a segítségével Pascal egész számok hatványösszegének a számítására vezeti 

vissza  egy tetszőleges  fokú parabola  alatti  terület  kiszámítását,  felhasználva  s  a  számítás 

megfelelő helyén elhanyagolva némely „alacsonyabb rendű” mennyiségeket. Ez sem Pascal 

felfedezése, ő maga is így folytatja a fenti idézetet: 

„Ezeket  az  indivisibiliaelméletben  járatosak  előtt  jól  ismert  dolgokat  azért  említem, 

mert ebből a példából – amelyben a folytonos mennyiségek hatványaival való számolást 

az egész számok hatványainak az összegéhez lehet kapcsolni – kitűnik, hogy látszólag 

még oly távol eső dolgokat is hogyan fűz egybe az egységet kedvelő természet.”

Azonban  éppen  ennek  az  egységnek  a  leírására  nem  voltak  elegendőek  az  indivisibilia-

elméletnek  a  fogalmai.  Pontosabban  kellett  körvonalazni  az  elhanyagolható  mennyiségek 

természetét s a velük való munka szabályait, mint ahogyan az az indivisibiliákkal történhetett. 

Mikor  Pascal  értekezéseit  írta,  már  ezt  is  elvégezte,  mégpedig  több  mint  két  évtizeddel 

azelőtt, egy másik nagy francia matematikus, Pierre de Fermat (1601–1665).

*



Fermat működése a matematika csaknem minden területén alapvető volt. A számelmélet, az 

algebra, a geometria későbbi fejlődése néhol máig az ő munkájához igazodik, s valószínűleg 

leginkább neki köszönhető,  hogy az indivisibilia-elméletből már a XVII.  század harmadik 

negyedében  megszülethetett  az  infinitezimális  számítás.  Mint  az  egész  XVII.  századi 

matematika,  Fermat  munkássága  is  Itáliából  indult  el,  s  itáliai  matematikusokkal 

párhuzamosan  haladva  dolgozta  ki  szélsőérték-számításra  és  érintőszámításra  alkalmazott 

módszerét. Torricelli használt hasonló megfontolásokat görbék érintőjének meghatározására, 

azonban mint az itáliaiak mindig, nehéz antik geometriai páncélba öltöztette mondanivalóját. 

Fermat pedig mestere, Viète elegáns és rövid algebrai jelölési módját alkalmazta. 

„Gondosan  analizálva –  írja  Fermat  – Viète… egyenletek  vizsgálatára  alkalmazott 

módszerét, észrevettem, hogy levezethető belőle egy olyan módszer, mellyel meg lehet 

találni  a  maximumokat  és  minimumokat,  és  könnyen  meg  lehet  oldani  a 

határfeltételekre  vonatkozó  nehézségeket,  melyek  annyi  bajt  okoztak  az  ókori  és  a 

modern  geométereknek…  Legyen  pl.  az  a  feladat,  hogy  osszuk  két  részre  a b 

hosszúságú  szakaszt  úgy,  hogy  a  keletkező  két  szakasz  szorzata  maximum  legyen. 

Nyilvánvaló, hogy ezen feltételt kielégítő pont a b szakasz felezőpontja, és a maximális 

szorzat  b2/4. Egyetlen  más  osztás  sem ad  b2/4-gyel  egyenlő  szorzatot.  Mármost,  ha 

ugyanezt a  b szakaszt úgy osztjuk ketté, hogy a kapott szakaszok szorzata valamely z 

nagyságú terület legyen (amely területről egyébként feltesszük, hogy kisebb, mint b2/4), 

ennek a feltételnek két pont felel meg: a maximális szorzatnak megfelelő pont egyik 

oldalán  az  egyik,  másikon  a  másik.  Legyen  ugyanis  a a  b szakasz  felosztásából 

származó  két  részszakasz  egyike,  akkor  felírhatjuk,  hogy  ba – a2 = z  terület, mely 

egyenlet  kétértelmű, mert  a két  gyök bármelyikét  lehet  a szakasznak venni.  Legyen 

mármost  be – e2 = z terület egy hasonló egyenlet. Hasonlítsuk össze a két egyenletet 

Viète módszere szerint:

ba – be = a2 – e2.

Osszunk mindkét oldalon (a – e)-vel, akkor azt kapjuk, hogy b = a + e. Tehát az a és az 

e hosszúságok különbözőek. Mármost, ha a z terület helyett nagyobb területet veszünk, 

amely azonban még mindig kisebb, mint b2/4, akkor az a és e hosszúságok kevesebbel 

különböznek, mint az előbb, az osztáspont pedig közelebb kerül a maximális szorzatnak 

megfelelő ponthoz. Minél inkább nő a részszakaszok szorzata, annál inkább csökken a 

különbség  a és  e között,  és  a  maximális  szorzatnak  megfelelő  osztáspontban  ez  a 



különbség  teljesen  eltűnik;  ebben  az  esetben  csak  egyetlen  megoldás  van:  a és  e 

mennyiségek azonosak. Mármost Viète  módszere (a két fenti egyenletre alkalmazva), 

mint láttuk, b = a + e egyenletre vezetett, ha tehát e – a (ami mindig bekövetkezik, ha az 

osztópont a maximális szorzatnak megfelelő ponttal esik egybe), akkor a jelen esetben 

b = 2a; azaz  a  részszakaszok  szorzata  akkor  lesz  maximális,  ha  a  b szakasz 

felezőpontját vesszük osztópontnak.”

Később  Fermat  a  számítást,  egyszerűsítés  kedvéért,  kissé  módosította,  ugyanis  mivel  e 

ismeretlen, jelölhetjük (a + e)-vel is, s ekkor az eljárás abból áll, hogy a kérdéses egyenletben 

a helyébe  a + e értéket írunk, elvégezzük a kijelölt műveleteket, a megmaradó tagok mind 

tartalmazzák szorzóként  e-t, végigosztunk e-vel,  s  az így kapott  egyenletben  e-t „zérussal 

vesszük egyenlőnek”. Az így nyert egyenlet adja a keresett szélsőérték helyét.

Pontosan ugyanezt az eljárást alkalmazta Newton majdnem fél évszázad múlva, s azóta 

is e szerint a módszer szerint tanítják a differenciálhányados képzését. A mi szempontunkból 

most azonban nem annyira az eljárás fontos, hanem az a tény, hogy Fermat precízen definiálja 

egy,  a  későbbiekben  nagyon  fontos  kapcsolatféleség  fogalmát:  ha  valamely  mennyiséget 

tetszőlegesen  kicsiny  értékkel  változtatva,  ezzel  a  mennyiséggel  kapcsolatban  álló  másik 

mennyiség  is  tetszőleges  kicsiny értékkel  változik,  akkor  bármifélék  is  egyébként  ezek a 

mennyiségek, a köztük levő kapcsolat tipizálható abban az értelemben, hogy alkalmazható rá 

a fentebb részletezett matematikai művelet, melyet később differenciálásnak neveztek el.

Azaz  Fermat  hasonló  fogalomra  jutott,  bár  egészen  más  úton,  mint  Cavalieri,  s  az 

olasszal körülbelül egy időben: két változó mennyiség közötti  összefüggésre alkalmazható 

egységes művelet fogalmára. Gyanította néhány kortárs matematikus, hogy a kétféle általános 

művelet,  a  Cavalieri-féle  vonalösszegezés  és  a  Fermat-féle  maximum-minimum számítás 

összefügg  egymással;  gyanította  többek  között  éppen  Fermat  eljárásának  nagy  kritikusa, 

Descartes. Ezt az összefüggést azonban csak Leibniz és Newton fogalmazta meg, Newton 

talán pár évvel Leibniz előtt, de nem olyan praktikus formában, mint a francia műveltségű 

német.

*

Itáliában, ahol a XVI. században algebra s geometria párhuzamosan fejlődött, még a XVII. 

század nagy matematikusai sem gondoltak a két tan egyesítésére. A görög elmélet nyomán 

fejlődő itáliai geometria számolás tekintetében megelégedett az arányelméleti módszerekkel, 



az  algebra  sokkal  hatalmasabb  formavilágát  nem  használta.  Az  algebra  s  geometria 

összekapcsolása a Viète  nyomán tájékozódó francia és holland iskola érdeme, s csak az így 

kialakult,  erősen absztrakt és egyszerű formanyelv tette azután lehetővé a század második 

felében az „infinitezimális kalkulus” két nagy formájának, a newtoni és a leibnizi kalkulusnak 

a megszületését.

A geometria  lefordítása  az  egyenletek  nyelvére  két  nagy  francia  matematikusnak, 

Fermatnak és Descartes-nak köszönhető. Fermat munkája talán gazdagabb eredeti ötletekben, 

és matematikai szempontból mélyebbre hatol, Descartes (1596–1650) következetesebben és 

merészebben  alkalmazta  az  algebrai  jelölési  módot,  s  tisztábban  látta  alkalmazási 

tartományának határait s a módszer jellegét. Még a művei s a személye körül fellángoló heves 

viták is kedveztek az új tan elterjedésének, s ha talán Fermat is az új elmélet legelső apostola, 

Descartes a leghatásosabb propagátora.

Descartes  Géométric-je  (1637)  a  legnagyobb  hatású  könyvek  egyike.  Nehézsége 

ellenére  mindenfelé  olvasták,  s  beláthatatlan  kommentár-irodalom keletkezett  körülötte.  A 

Géométric három  könyvből  áll.  Az  első  könyv  a  körzővel-vonalzóval  megszerkeszthető 

problémákról szól, a második görbe vonalak szerkesztésével, osztályozásával és legfontosabb 

tulajdonságaival  foglalkozik,  a  harmadik  könyv  a  harmadfokú  és  magasabb  problémák 

szerkesztését  és  ennek  a  szerkesztésnek  megfelelő  egyenleteket  tárgyalja,  ötletes  görbe-

előállító mechanizmus segítségével. A könyvben tehát  szerkesztésekről van szó, s így joggal 

viseli  a  Géométric  címet,  amely  nevet  éppen  a  szerkesztésekkel  foglalkozó  tudományra 

alkalmazták  már  az  ókor  óta,  a  számolással  foglalkozó  aritmetikától  való 

megkülönböztetésképpen. Az egyenletek nagyon megkönnyítik a munkát, de elvi különbséget 

nem  hoznak  a  rajzban  történő  szerkesztésekhez  képest,  sőt  még  inkább  az  egyenletek 

vizsgálatában  is  a  szerkesztés  szempontjai  dominálnak.  Így  pl.  Descartes  valósággal 

megszerkeszti  az  egyenletet  a  gyöktényezőkből:  felépíti,  mint  a  gyökök  és  az  ismeretlen 

különbségéből  álló  kéttagúak  szorzatát.  Ez  az  eljárás  akkoriban  már  nem  teljesen  új, 

Descartes  azonban  felfedezi  megfordíthatóságát:  az  egyenlet  osztható  egyik 

gyöktényezőjével, s így eggyel alacsonyabb fokú egyenletté redukálható.

Ez  az  egyenletredukció  a  későbbi  fejlődés  szempontjából  nagyon  fontos.  Ugyanis 

Descartes  holland  tanítványa,  Jan  Hudde  (1628–1704)  különleges  egyenletredukció 

segítségével  megmutatta,  hogy  lehet  valamely  probléma  egyenletének  kétszeres  gyökét 

meghatározni, a két egybeeső gyök létezése pedig geometriai nyelvre fordítva semmi egyéb, 

mint a szélsőérték, illetve az érintő létezésének a feltétele. Ezáltal a problémák egyik osztálya, 

az  „algebrai  egyenlettel  leírható  görbék”  esetében  (Descartes  ezeket  a  görbéket 



„geometrikusnak”  nevezte,  a  többi  görbéket  pedig  „mechanikusoknak”)  a  kartéziánus 

matematika  pontos,  képlettel  kifejezhető  szabályt  adott  az  egyenlet  által  leírt  görbe 

szélsőértékének és érintőjének meghatározására. Newton  ezt az eljárást használta általános, 

„mechanikus” görbékre is érvényes módszerének kidolgozására.

A  kartéziánus  matematika  kidolgozói  és  terjesztői  holland  matematikusok  voltak, 

Franciaországban a kartéziánus módszereket sokáig át sem vették. Láttuk, hogy pl. Roberval 

és Pascal végig antik geometriai stílusban dolgoztak. A kartéziánus egyenletgeometria sokkal 

hamarább terjedt el Angliában, mint Franciaországban, azonban Angliában is erős antikizáló 

tradíció  hatott  az  új  kartéziánus  módszerek  ellen.  A  Newton  és  Leibniz  között  kitört 

szerencsétlen prioritásharc miatt ez az antikarteziánus, antikizáló irány folyton erősödött; az 

angolok Leibniz algebrai szimbolikával szabadon dolgozó módszerét ugyanis a kartéziánus 

geometria folytatásának érezték.

Leibniz hatalmas szünkretizmusában a kartéziánus matematika csak egyik vonás volt, 

legalább annyit vett át Pascaltól, általában az indivisibilia-geometriából, s mestere, Huygens 

(1629–1695) közvetítésével Fermat módszeréből. A nagy század matematikai felfedezései s – 

mai  szemmel  nézve  –  „hibái”  is  mind  Leibniz  módszerében  látszanak  összefutni:  a 

folytonosan  változó  mennyiségek  közötti  összefüggések  iránti  érzék,  a  végtelennel,  mint 

valamilyen meghatározatlan és mégis határozott szabályoknak engedelmeskedő mennyiséggel 

való  operálás,  az  algebrai  egyenletek  és  szimbólumok  kedvelése,  geometriai  intuíció  és 

algebra áthatása.

*

A  XVII.  század  matematikájában  lépésről  lépésre  láthattuk,  hogy  törekedtek  folyton 

általánosabb,  módszeresebb,  univerzálisabb  és  egyben  absztraktabb  kifejezésre  Európa 

matematikusai. Ez az absztrakcióra való hajlam nemcsak a matematikában észlelhető, áthatja 

a XVII. századi élet minden területét. Az egyéni vállalkozásra épített mediterrán kereskedelmi 

formákat  felváltja  a  távolsági  kereskedelemre  szerveződött  nagy  társaságok  uralma.  Az 

egyéneknek (vagy családoknak, vagy királyoknak, vagy pápáknak) juttatott monopóliumokat 

szervezett és állandó társaságok állami törvényhozással biztosított jogai váltják fel, az üzletek 

lebonyolításában  a  kölcsönös  bizalmon  alapuló  váltólevél  helyébe  a  spekuláción  alapuló 

tőzsdeügylet lép. Az egyéni kapcsolatok elvesztették jelentőségüket, az egyén jelentéktelen 

rész lett.  Hivatalnokok serege váltotta fel  a kereskedő-vállalkozókat,  szürke és szorgalmas 

rabszolgák,  akik  Amszterdam,  Hága  és  London  irodáiból  intézték  a  távoli  Indiák 



kereskedelmét, anélkül hogy valaha is sütötte volna a fűszer- és aranytermő trópusok legendás 

napja sápadt arcukat. A nagy kalandból, ami a kereskedelem még a XVI. században is volt, 

absztrakció lett.

Itália nem tudta követni az új fejlődési tendenciákat, a XVII. század második-harmadik 

évtizedétől  kezdődő  nagy adaptációs  válságban  végleg  lemaradt  a  kialakuló  új  nemzetek 

versenyében. Franciaország, az új  világ forrpontját  képviselő Anglia-Hollandia és a lassan 

elmaradó mediterráneum közé zárva, csak fél szívvel vett részt a nagy XVII. századi harcban 

a világpiacokért. Gazdasági életét megkísérelte az új szabályok szerint igazítani, ugyanakkor 

társadalmi struktúrája a mediterráneumra jellemző refeudalizációhoz igazodott.

A XVII. század nagy válsága a mediterrán világban leginkább a polgárságot sújtotta, 

elszegényedett, s az adótól mentes s természeti beszolgáltatásokat, valamint robotot élvező 

arisztokrácia került a gazdasági és politikai élet élére. Hollandia és Anglia polgárai a tengeri 

kereskedelem volumenének megnövelésével, új világpiacok feltárásával, a kereskedelem és 

pénzügyletek  megszervezésével  megtartották  hatalmukat,  a  polgárság  gazdasági  és 

kereskedelmi  térhódítása  folytatódott.  Hollandiában  a  XVII.  század  elején,  Angliában  a 

század közepén a harc végleg a gazdag polgárság javára dőlt el. A mediterráneum gazdasági 

és  társadalmi  élete  egyaránt  visszaesett;  gazdasága  a  nagy  óceáni  kereskedelem  egyik 

mellékága lett, társadalma az újra tért hódító arisztokrácia martaléka.

A francia gazdag polgárság legfelső rétege, az ún. „hivatalnok nemesség” – ahová pl. 

Fermat  és  Pascal  is  tartoztak  –  gazdasági  szempontból  az  új  fejlődés  híve  volt,  s 

Hollandiához, Angliához húzott.  Ugyanakkor életstílus s társadalmi fejlődés tekintetében a 

mediterrán  refeudalizáció,  mégpedig  legszélsőségesebb,  spanyol  formájában  volt  az 

eszményképe. A „Napkirály” korában Madrid,  sőt Isztambul,  szinte közelebb került  Párizs 

előkelőihez, mint London vagy Amszterdam. Ennek a francia arisztokráciának – születési és 

hivatalnok  arisztokráciának  egyaránt  –  XIV.  Lajos  udvara  biztosította  az  élet  örömeit:  a 

koncentráció, a fegyelem, a szabály, az engedelmeskedés „örömeit”.

A XVII. század nagy krízisében Németország vesztett legtöbbet. Németország? 360 kis 

államocska politikai és vallási rivalitásának pokoli melegágya. A harmincéves háború alatt a 

lakosság száma 16 millióról 6 millióra esett. A városok jelentéktelenek voltak, Berlin 6000, 

München  9000,  Augsburg  18000  lakosú  kis  város.  Csak  három  városban:  Frankfurtban, 

Hamburgban,  s  a  nagy  keleti  kereskedelmi  utat  uraló  Lipcsében  volt  említésre  méltó 

kereskedelmi,  gazdasági  és  kulturális  élet.  Természetesen nem hasonlítható ez a  kultúra a 

nyugati szomszédokéhoz: a lutheranizmus nem tudott filozófiát teremteni, Németországban 

tovább élt az arisztotelianizmus, mint bárhol, és a peripatetikus averroizmus mellé Itáliából 



neoplatonista,  Franciaországból  sztoikus  filozófiai  irányok  áramlottak  be.  Leibniz 

születésekor (1646) még tartott a harmincéves háború.

*

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) a  német gazdasági,  politikai  és  szellemi zűrzavar 

világából  került,  a  mainzi  választófejedelem  szolgálatában,  1672-ben  a  Napkirály  előre 

megállapított összhangtól tündöklő Párizsába. Szerencséjére éppen Huygens tanítványa lett. 

Huygensé,  aki  hollandusnak  túlságosan  arisztokrata  volt,  franciának  túlságosan  polgár. 

Huygens  figyelmeztette  a  matematikai  gondolkozás  két  ellentétes  világi  táborba  tartozó 

csillagára, a janzenista Pascalra és a jezsuita Honoratus Fabryra (1607–1688). Fabry, hogy a 

Cavalieri-féle indivisibilia fogalomban rejlő ellentmondásokat elkerülje, a felületet (megfelelő 

irányban  felvett)  vonalak  „összessége”  helyett  egyetlen  vonal  folytonos  „folyásából” 

keletkezőnek  tekintette,  s  ezen  az  alapon  ugyanazokat  a  problémákat,  amiket  Pascal 

„végtelenül  keskenyíthető  felületelemekből”  kiindulva  oldott  meg,  geometriailag 

szemléletesebben tudta megoldani.  Mindketten,  Pascal is és Fabry is, sokat foglalkoztak a 

körből  származtatható  két  görbe,  a  ciklois  és  a  sinusgörbe  problémáival.  A sinusgörbét 

akkoriban  a  kör  átmérőjére  merőlegesen  húzott  egyenesekkel  –  ahogyan  Pascal  nevezte, 

„ordinátákkal” – definiálták. Annak a területnek a kiszámításában, amit mi ma „a sinusgörbe 

alatti  területnek”  nevezünk,  Pascal  –  s  ez  okozta  a  legnagyobb nehézséget  –  a  kis  elemi 

területeket, amelyekből az egész terület összetevődik, minden egyes ordináta D végpontjában 

húzott  érintőre  vonatkoztatva  határozta  meg.  Leibniz  azonban  észrevette,  hogy  a ∆y/∆x 

hányados állandó marad, akárhogyan is csökken a ∆y és a ∆x. Ez a hányados, amely kifejezi a 

D  pontbani  érintő  irányát,  nem változik.  Megadott  módon s  a  kérdéses  görbétől  függően 

változik viszont ennek az aránynak az értéke, ha a görbe valamely D pontjáról egy másik D 

pontjára térünk át. Ennek a változásnak az egyenlete kiszámítható, mégpedig úgy, ahogyan 

Fermat  a  maximum-minimumot,  vagy  ahogyan  Descartes  nyomán  Hudde  az  algebrai 

egyenlettel  kifejezhető  görbék  érintőjének  egyenletét  számította.  Ennek  a  változásnak az 

egyenletét  jelölte  Leibniz  dy/dx-szel.  Ez  a  jel  minden  egyes  görbe  esetében  más  és  más 

egyenletet  jelöl,  de  a  műveleti  szabályok,  amelyek  a  jellel  való  operációkra  érvényesek, 

minden esetben azonosak. 



7. ábra.

Így pl. a területszámításba Pascal által bevezetett szorzatokat, amelyek a változó ordináták és 

a tengelyen felvett beosztás azonos szakaszaiból állnak, és végtelenül finomíthatok, ydx jellel 

lehet  mindig  jelölni,  s  az  összegükből  adódó  területet  a  latin  summa  szó  megnyújtott 

kezdőbetűjét felhasználva ∫ydx-szel. Leibniz nagy felfedezése az volt, hogy erre a két jelre, a 

differenciálás  d jelére  és  az  összegezés  (vagy  ahogyan  Leibniz  meg  két  legjelentősebb 

tanítványa, Jacob és Johann Bernoulli csakhamar nevezte, „integrálás”)  ∫ jelére ugyanolyan 

egyszerű műveleti szabályok érvényesek, mint amilyenekkel az algebra már régen dolgozott. 

Így Leibniz „infinitezimális különbségei” megszabadultak attól a meghatározatlan, indefinit 

jellegtől, amely az indivisibilia-elméletben jellemezte őket. 

„Ezeket a végtelen kicsinyeket – írja Leibniz – nem úgy képzeljük, mint egyszerű és 

abszolút zérusokat, mondhatnánk inkább, hogy relatív zérusoknak tekintjük, azaz olyan 

eltűnő  mennyiségeknek,  melyek  bár  minden  határon  túl  tartanak  zérushoz,  mégis 

megőrzik jellegzetességüket, mellyel eltűnésük előtt rendelkeztek…”

A monászoknak egymás felé nincs ablakuk, de az Egész ihletése hatja át őket eltűnésük 

pillanatában is, a mennyiség eltűntével is megmarad az egyszerű algebrai szabály, az előre 

megállapított  Harmónia.  Pascalt  ijesztette  és  borzasztotta  a  végtelen,  hiszen,  mint  a 

Gondolatok egyik híres töredékében írja, „a végtelennek csak létét érezzük, természetéről nem 

tudhatunk semmit”. Pascal matematikájában a végtelen szerepe a meghatározatlanság. Leibniz 

világában minden igazi tudás végső forrása a végtelen. Ennek a segítségével találta meg azt a 

század eleje óta oly sok matematikus által keresett Univerzális Formalizmust, amely alkalmas 

folytonos mennyiségek közötti összefüggésekből újabb ugyanilyen természetű összefüggések 

levezetésére.  S  csak mikor  ezt  az  Univerzális  Formalizmust  megtalálta,  akkor  nevezik el, 



akkor  értik  meg  ő  és  nagy  tanítványa,  Jacob  Bernoulli  (1654–1705)  ennek  a  folytonos 

mennyiségek közötti  összefüggésnek a természetét  is,  akkor mondják ki az egész modern 

matematika központi, megváltó szavát, azt a szót, hogy függvény. Ettől kezdve két évszázadon 

át a matematika a függvények tana volt,  a differenciálható és integrálható függvényeké. S 

ennek a két évszázados fejlődésnek az első százada jórészt abból állott, hogy Newton más 

formalizmusban elmondott, de a Leibnizénél szilárdabban megalapozott és a fizika területén 

sokkal nagyobb jelentőségű felfedezéseit Leibniz tanítványai lefordították az új „integrál- és 

differenciálszámítás” nyelvére. A matematikai „XVIII. századot” Newton nagy felfedezéseitől 

kell számítani. Matematikai és fizikai műveltség tekintetében – de talán más szempontból is – 

a XVIII. század Newton százada, de Newton gondolatait Leibniz nyelvén mondják majd el. S 

a kettő összeegyeztetéséből született a XVIII. század legnagyobb matematikai teljesítménye, a 

francia mechanika.

IV.

A matematika története, akárcsak az irodalomé vagy a képzőművészeté, egyidős az emberiség 

írott  történetével.  De  ha  valaki  a  matematikusok  történetét  akarná  megírni,  nem  kellene 

nagyon  messzire  mennie.  A hellenisztikus  kor  néhány  nagy  s  már  legendássá  oldódott 

alakjától  eltekintve  nemigen  találna  tisztán  matematizálásból  megélő  embereket  a  XVIII. 

század  előtt.  Addig  a  matematikus  egyúttal  filozófus,  csillagász,  teológus,  mágus,  orvos, 

jogász,  katona,  festő,  építész  vagy  kereskedő  volt,  vagy  éppen  író,  szent  és  felekezeti 

politikus,  mint  az  újkori  matematika  egyik  legfontosabb  előfutára,  Blaise  Pascal.  Az  új 

matematika  megteremtőjének,  a  nagy  Newtonnak,  még  világhíre  csúcsán  is  a  pénzverde 

ügyeivel  kellett  bajlódnia,  s  Leibniz  értékes  életéből  éveket  lopott  el  a  Braunschweigi-

hercegek történelmének a megírásával.

Azonban nem lehet csak a patrónusokat és a társadalmi körülményeket okolni az önálló 

matematika ki nem alakulásáért.  „Hibás” volt ebben maga a matematika is. A matematika 

ugyanis a XVII.  századig túlságosan „szűk” is  volt,  meg túlságosan „nehéz” ahhoz, hogy 

önálló szakmává, a gondolkozás s tevékenység önálló területévé alakuljon. Nehéz volt, mert 

viszonylag  egyszerű  problémák  megoldására  sem  volt  megfelelő,  könnyen  megtanulható 

módszere. Így aztán az általános vagy a fizikai alkalmazás szempontjából fontos feladatokat 

meg nem közelíthette: viszonylag szűk és egyszerű területre bezárt maradt. A XVII. század 

nagy  matematikusai  az  integrál-  és  differenciálszámítás  módszerének a  megteremtésével 



éppen  itt  segítettek:  olyan  számolási  eljárást  teremtettek,  amellyel  nemcsak  a  különös 

lángelmék, hanem az egyszerű tehetséges emberek is bemerészkedhettek a matematika nehéz, 

eddig még kivételesek előtt  is bezárt  területeire. Az integrál- és differenciálszámítás, vagy 

ahogyan a XVII. században nevezték, a Kalkulus (számítás), „demokratizálta” a matematikát, 

ezen az úton minden jófejű ember – alkalmas tanár vagy könyv segítségével – eljuthatott 

addig, hogy igen nehéz vagy éppen új matematikai feladatokat oldjon meg. A matematika 

társasági és társalgási téma lett, része a szalonok életének.

Az  új  matematika,  a  kalkulus,  minden  addigi  számolásnál  és  geometriánál 

hasznosabbnak  bizonyult.  A kalkulus  sok  mechanikai  jelenség  egyszerű  megfogalmazását 

tette lehetővé, olyanokét, amelyeket addig nemhogy megoldani, még meglátni sem lehetett. 

Az  új  elmélet  egy csapásra  rendet  teremtett  a  mozgások  áttekinthetetlen  szövevényében. 

Hiszen  csak  a  mozgás  valamilyen  elemi  részét  kellett  alkalmasan  választott  egyszerűsítő 

feltételek mellett  matematikai formába önteni, s akkor a kalkulus majdnem automatikusan 

elvégezte a többit. Folyadékok áramlása különböző alakú edényekben, a föld (tengely körüli 

forgása  következtében)  lapult  alakja,  a  kifeszített  lánc  alakja,  a  rezgő  húr  mozgása,  a 

hanghullámok terjedése a levegőben, annak a pályának a meghatározása, amelyen mozogva 

valamilyen test legrövidebb idő alatt jut el egyik előírt pontból egy másikba... sorolhatnánk 

oldalakon keresztül a hasonló mechanikai problémákat, amiket az új módszer segítségével 

találtak s oldottak meg most már „fő foglalkozású” matematikusok. Az új módszer által a 

matematika  társadalmi  szükségletté  vált,  s  így  szükségképpen  létrejött,  önálló 

foglalkozásként, a matematikus.

*

A kalkulus  egységes  számítási  eljárás  volt,  akárcsak  régebben  az  algebra,  de  az  algebra 

műveletei mindig csak számokra vagy betűkkel jelölt mennyiségekre vonatkoztak, a kalkulus 

műveletei  pedig  mennyiségek  közötti  összefüggésekre alkalmazandók.  A  kalkulus  két 

alapművelete, a differenciálás meg az integrálás, összetartozó mennyiségekből álló kifejezést 

alakít át valamilyen más kifejezéssé, megadott és mindig azonos szabályok szerint. S miután a 

kalkulusban adva voltak az egyes  kifejezések közötti  műveletek,  célszerűvé vált  az  egész 

kifejezést egységnek tekinteni, egyetlen betűvel jelölni, s például a kör x2 + y2 = r2 egyenlete 

helyett  az y = f(x) =  függvényről beszélni.  Csak  most,  miután  a  függvényeken 

végezhető  legegyszerűbb  műveleteket  definiálta  a  kalkulus,  csak  most  válhatott  a 



kétismeretlenes egyenletből egyváltozós függvény; csak most, az integrálás és differenciálás 

műveletének  a  hatására  lett  az  ismeretlenből  változó, most  születhetett  meg  a  függvény 

fogalma és a függvények vizsgálatával foglalkozó tudomány, az analízis. A XVIII. század és a 

XIX. század első fele a klasszikus analízis periódusa.

Az  analízis  alapjául  szolgáló  kalkulus  megteremtése  itáliai,  holland,  angol,  francia, 

német matematikusok munkája volt. Az analízis első formájának kialakítása a XVIII. század 

során kizárólag francia és bázeli matematikusok érdeme. A XVIII. századi Bázel egy kis darab 

német  nyelvterületre  ültetett  Franciaország  volt.  Nemcsak  kereskedelmi  és  kulturális 

kapcsolatai fűzték ezer szállal nagy nyugati szomszédjához, a vallási türelmetlenség elűzte 

franciákból is sokat fogadott be az erazmusi türelem hagyományait soha teljesen meg nem 

tagadó  város.  A  szellemi  protekcionizmusba  zárkózó  Genffel  szemben  így  valóságos 

összekötőkapocs  lett  Kelet  és  Nyugat  között,  a  német-francia  kereskedelmi  és  szellemi 

árucsere egyik fontos csomópontja.

Antwerpeni  vallásüldözés  elől  Baselbe  menekült  hugenotta  kereskedőcsaládból 

származott  Jacob  Bernoulli  (1654–1705),  aki  Leibniz  filozófiai  eszmékkel  kevert 

módszeréből könnyen elsajátítható, szellemes, általánosan alkalmazható matematikai eljárást 

faragott.  Szó szerint, mert Leibniz 1684-ben megjelent  Acta Eruditorum-beli cikkét, amely 

ráadásul még sajtóhibákkal volt tele, eredeti formájában megérteni sem lehetett, úgy kellett 

belőle kivésni a lényeget, mint valami szép márványtömbből a szobrot. Jacob Bernoulli évek 

szorgos munkája árán behatolt a leibnizi gondolatok mélyére, s a kidolgozott új módszerekre 

megtanította  öccsét,  Johannt  is.  Johann  Bernoulli  (1667–1748)  fiatalon  az  új  matematika 

világhírű mesterévé vált, s mikor a XVII. század végén Franciaországban kezd felengedni a 

megvénült Napkirály rendszerének dermesztő szellemi fagya, ő lett a Nicolas Malebranche 

(1638–1715) körül újraszerveződő francia matematika első mestere. Tanítványa, Guillaume 

François  Antoine  de  l’Hospital  (1661–1704)  írta  –  Johann Bernoulli  segítségével  –  az  új 

analízis első és nagy hatású tankönyvét (1696).

A Bernoullik matematikai formalizmusa Franciaországban kezdettől kezdve a newtoni 

mechanika  által  teremtett  problémákkal  és  eredményekkel  kapcsolódott.  A XVIII.  századi 

Franciaországban  Newton tisztelete  talán  még  nagyobb  volt,  mint  Angliában.  Nemcsak  a 

„Fény filozófusai” ünnepelték a  Princiá-ban az emberi ész talán legnagyobb diadalát, ez a 

nagyon nehezen érthető könyv a szalonok kedvenc beszédtémája volt, s Voltaire barátnője, 

Émilie  du  Chatelet  (1706–1749)  grófnő  fordította  franciára.  Voltaire  is  írt  egy  könyvet 

Newton  nagy  művéről  (Éléments  de  la  philosopbie  de  Newton, 1738),  melyben  arról 

igyekszik  meggyőzni  olvasóit,  hogy  a  nagy  Newton  szerint  a  természet  megérthető, 



összefüggő, kiszámítható. Olyan, mint az egyszer elindított, tökéletes gép. Pontos, stabilis, 

előre megállapított elvek alapján működik. Semmiféle „harmóniát” vagy „rendezőt” nem kell 

feltételezni,  a  természet  maga a  rend.  Ez  a  rend  és  stabilitás  a  természet  mozgásaiban 

nyilvánul meg. Nem a stabilitásból és rendből következik a mozgás, vagy megfordítva; maga a 

mozgás a rend, s ha akarjuk, alkalmas módon, az új matematikai módszer szellemében, a 

mozgást akár nyugalomra is redukálhatjuk.

Ez  az  elv,  az  egyensúly  elve  alakította  a  Newton-féle  mechanikát  összetett 

pontrendszerek  és  a  legkülönfélébb  (akadályok  által  megszabott)  „kényszermozgások” 

tárgyalására alkalmassá. 

„Az egyensúly elve, a tehetetlenség és a mozgások összetevésének elvével együtt – írja 

az  új  mechanika  első  nagy  összefoglalója,  d’Alembert  –  minden,  valamely  test 

mozgásából adódó probléma megoldásának az alapja…” 

A newtoni mechanikának Jean le Rond d’Alembert (1717–1783) általi megfogalmazását csak 

le  kellett  fordítani  az  új  analízis  nyelvére,  s  akkor  kiderült,  hogy  a  három elv  egyetlen 

(alkalmasan megválasztott) függvényre alkalmazott stabilitási elvvé olvasztható össze. Ebben 

a fizikai alkalmazásban azután maga az új matematika is hatalmasan fejlődött.

*

Az  első  igazán  sikeres  „alkalmazott  matematikai”  tudomány,  az  analitikus  mechanika 

történetét  a  Bernoulli  testvérekkel  kell  kezdeni.  1696-ban az  Acta Eruditorum-ban Johann 

Bernoulli a következő feladatot közölte: 

„Legyen adva egy függőleges síkban két pont, A és B, keressük a mozgó M pont olyan 

AMB pályáját, amelyen a pont legrövidebb idő alatt ér  A-ból kiindulva  B-be, feltéve, 

hogy csak saját súlya következtében esik.” 

S  hozzáfűzte,  hogy  ez  a  probléma  nem  holmi  üres  „spekuláció”,  nagyon  is  hasznos  a 

„gyakorlat  szempontjából”.  S  méghozzá  nemcsak  a  mechanikában,  hanem  más 

tudományokban is. Egy év múlva közölte a megoldást, amit úgy kapott, hogy a mozgó test  

pályáját  folytonosan  változó  törésmutatójú  közegben  haladó  fénysugárnak  tekintette,  s 

meghatározta a legrövidebb idejű fényutat a két pont között. A megoldásként kapott görbe a 

kor egyik kedvence, a Galilei által felfedezett ciklois volt.



Jacob Bernoulli is beküldött egy megoldást, amely szintén szélsőérték elvből indul ki, 

de általánosabb volt, mint az öccse megoldása. 

„A geométerek – írja a bevezetőjében – a maximum-minimum módszert mind ez ideig 

csak olyan feladatokban alkalmazták, ahol egyetlen görbe végtelen sok ordinátája közül 

kellett megkeresni a legnagyobbat vagy legkisebbet, és nem gondoltak arra, hogy ezt a 

módszert  olyan  problémákra  alkalmazzák,  amelyekben végtelen  sok meg  nem adott 

görbe  közül  kell  kikeresni  azt  az  egyet,  amelyiknek  egészében  véve  valamilyen 

maximum vagy minimum tulajdonsága van…” 

A megoldás alapja az, hogy a keresett görbét egyenes oldalakból álló sokszögvonalnak tekinti, 

s  egy  ilyen  görbe  minden  egyes  része,  bármilyen  kicsi  is,  ugyanolyan  „minimum-

tulajdonságú” kell legyen, mint az egész görbe. Egyetlen ilyen ívelemre felírva a legrövidebb 

idejű út feltételéből adódó formulát, meg lehet kapni a keresett „minimum tulajdonságú” s az 

ívelemek összegezéséből adódó egész görbét.

Jacob Bernoulli tisztán felismerte, hogy itt az addigi maximumminimum feladatoktól 

különböző,  nehezebb  problémáról  van  szó,  s  hogy  a  feladat  olyan  természetű,  mint  a 

következő, már az ókorból ismert „izoperimetrikus probléma”: melyik az a görbe, amely adott 

kerület  mellett  legnagyobb  területű?  S  rögtön  feladatként  tűzte  ki  az  utóbbi  probléma 

általánosítását. Az ilyen jellegű problémák azután, amelyekben egy görbe vagy egy függvény 

egészéről, pontosabban a görbe, ill. függvény két adott határ közé bezárt  egész szakaszáról 

kell megállapítani, hogy ez a „változónak tekintett függvény” mikor vesz fel szélsőértéket, 

azaz  a  függvények  egy  egész  osztályából  kell  kiválasztani  valamilyen  meghatározott 

szempont  szerint  egyet,  az  ilyen  jellegű problémák a  XVIII.  és  XIX. századi  matematika 

egyik  legfontosabb  fejezetéhez,  a  variációszámításhoz vezettek.  Alig  született  meg  a 

függvény fogalma  s  az  adott  függvényekből  újabb függvényeket  előállító  differenciál-  és 

integrálszámítás módszere, már megjelent az a sokkal bonyolultabb probléma is, amelyben a 

függő  változó  értéke  nem  egy  vagy  több  független  változótól függ  (mint  a  függvények 

esetében), hanem valamilyen speciális feltétel szerint kiválasztott függvénytől.

Így pl. két nem egymás feletti pontot összekötő görbe esetében a görbén lecsúszó pont 

esésideje a görbe kiválasztásától függ. Az esésidő egy meghatározott matematikai művelettel, 

egy függvény „határozott integráljával” fejezhető ki. Ennek a határozott integrálnak az értéke 

a  függvény megválasztásától  függ.  Ha a legrövidebb esésidőre  vagyunk kíváncsiak,  azt  a 

függvényt kell kiválasztanunk, amely a kérdéses határozott integrál értékét minimummá teszi.



A XVIII.  század  matematikájának  ettől  kezdve  az  analízis  ebben  az  új  formájában 

központi  kérdése.  A függvényfogalom  kialakulásában  roppant  fontos  volt,  hogy  rögtön 

megszületése után ilyen simulékony, sokféleképpen alkalmazható eszköznek bizonyult, amely 

hűségesen  leír  olyan  bonyolult  fizikai  folyamatokat,  mint  pl.  a  rezgő  húr  és  az  áramló 

folyadékok  mozgása.  Johann  Bernoulli  1718-ban  meg  úgy  definiálta  a  függvényt,  mint 

„valamely változó mennyiségből és állandókból valamilyen módon összetett mennyiséget”. 

Leonhard Euler (1707–1783) 1749-ben függvénynek tekint „bármely tetszőlegesen, szabad 

kézzel  húzható  vonalat,  ha  azt  koordináta-rendszerben  húzzuk”  (lásd  8.  ábra). Másrészt 

függvénynek tekint minden kifejezést,  amely az „elemi függvényekből” (mint pl.  hatvány, 

logaritmus,  trigonometriai  függvények  stb.)  tevődik  össze.  A kétféle  definíció  az  analízis 

differenciálegyenleteinek a cirádáiban találkozott.

8. ábra.

A legkisebb részek rendje önmaga fejti meg magát: egy XV. Lajos korabeli terem egyetlen 

díszéből  könnyen  rekonstruálható  az  egész  szoba,  Haydn  vagy  Mozart  egyetlen  taktusa 

meghatározza az egész művet. Az elemek ésszerű, racionális módon állnak össze egésszé, de 

az elrendezés nem eleve elrendezett. S nem is unalmas soha, egyformasága ellenére sem, mert 

variációk  végtelen  lehetősége  mozgatja.  „Szabad  kézzel  húzható.”  Mind  ez  idáig  a 

matematika  a  körzővel-vonalzóval  húzható  dolgok  világát  jelentette.  A  XVIII.  század 

analízise nyitotta meg a „szabad kézzel húzható” dolgok világát. A fény századának a zene 

mellett  talán  legfontosabb,  legjellemzőbb tevékenysége volt  a  matematika.  A fizikai  világ 

jelenségeiből soha annyit le nem fordítottak matematikai nyelvre, mint akkor. S a matematika 

ott is hatott, ahol az ember nem is sejtené: ott van Lamarck elméletének kicsiny variációiban, 

Lavoisier  képleteiben,  a  gabonaárak  kritikus  fluktuációit  kiküszöbölni  igyekvő  állami 

tisztviselők jelentéseiben. A fiziokraták álma: lehető legkisebbé tenni a rövid idejű, ciklikus 

áringadozásokat,  s  állandó,  lassú,  hosszú  lejáratú  áremelkedéssel  biztosítani  a  gazdasági 

életben a vállalkozások stabilitását: matematikai álom volt.



Matematikai álom volt Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) doktor álma is, 

aki a – talán Leibniz és Euler munkáin alapuló – minimumelv segítségével akarta megérteni a 

Nagy  Természet  Egészét  s  bizonyítani  Isten  létezését.  „A Természet  a  maga  munkáiban 

mindig a legegyszerűbb módon jár el”, éspedig úgy, hogy egy matematikai mennyiség válto-

zása mindig minimális. Ezzel a mennyiséggel, mely „gazdagsága tárháza”, „gazdálkodik a 

Természet, amennyire csak lehet”. Az Isten takarékos, s „az emberi elme mély elégedettséggel 

szemlélheti ezeket a szép és egyszerű törvényeket, az egyedülieket, amelyeket a dolgok Te-

remtője és Igazgatója az anyag számára előírt…” – Isten létezésének egyedüli bizonyítékait.

Voltaire híres szatírája Maupertuis ellen,  La Diatribe du Dr. Akakia, médecin du Papé 

(„Dr.  Akakia”,  azaz Maupertuis  ui.  ebben az időben II.  Frigyes  berlini  akadémiájának az 

elnöke  volt)  éppen  erre  a  matematikai  istenbizonyítékra  célozva  kezdődik  –  Akakia  dr. 

nevében írva – a következőképpen: „Bocsánatot kell  kérnünk Istentől,  hogy azt állítottuk, 

hogy létezésének egyedüli bizonyítéka A + B osztva Z-vel…” A könyv a Tudósok Kollégiuma 

nevében összefoglalt „határozattal” végződik: 

„Állítjuk,  hogy  a  Kopernikuszok,  Keplerek,  Leibnizek  is  valakik,  s  tanultunk  a 

Bernoulliaktól, s tanulni fogunk újra meg újra tőlük, s végül nem szabad elfelejteni, 

hogy Professzor  Euler,  aki  mindig  nagy örömmel  lett  volna  elnökünk,  s  igen  nagy 

geométer, olyan formulákkal támasztotta alá elvünket, amelyeket ugyan mi nem értünk, 

de akik értik, állítják, hogy zseniálisak, akárcsak a kérdéses Professzor – Elnökünk – 

megjelent művei.”

Az  Akakia-perben  a  XVIII.  századi  tudomány két  színtere:  a  szalonok  és  a  nagy udvari 

akadémiák világa áll  szemben egymással.  Ez a két intézmény a XVIII. századi tudomány 

társadalmi  háttere.  A XVII.  század tudósai  vagy egyetemeken tanítottak,  vagy fejedelmek 

közvetlen  alkalmazásában  állottak,  vagy  –  ez  volt  a  leggyakoribb  –  amatőrök  voltak. 

Foglalkozásuktól  függetlenül  szerveződtek  önkéntes  tudományos  társaságokba,  mint  az 

Accademia dei Lincei vagy a Royal Society. Colbert akadémiája, ahol a tudósok fizetést és 

munkalehetőséget  kaptak,  már  a  XVIII.  század  akadémiatípusát  képviselte.  A  XVIII. 

században  az  ilyen  típusú  akadémia  a  francia  műveltség  által  meghódított  európai 

országokban: Poroszországban, Oroszországban, Ausztriában, a német fejedelemségekben, a 

skandináv  államokban  és  a  Szárd  királyságban  is  meghonosodott.  Különösen  két  nagy 

akadémia volt fontos, a pétervári és a berlini. A pétervári akadémia volt II. Katalin uralkodása 

idején Párizs szalonjai mellett az európai tudomány legfontosabb centruma.



Az akadémikusok filozófiája legalább olyan népszerű volt, mint a szalonoké. S talán az 

ellentét  sem  volt  olyan  nagy  a  két  filozófia  között,  mint  az  Akakia-perből  gondolnánk. 

Matematikai és fizikai szempontból bizonyosan nem. Így pl. a XVIII. század második felének 

legnagyobb matematikusa, Joseph Louis Lagrange (1736–1813), aki szerves egészbe tudta 

építeni  Maupertuis,  Euler,  d’Alembert,  Johann  Bernoulli  s  a  XVIII.  századi  analízis  és 

mechanika minden munkásának az eredményét; akadémikus volt Berlinben, s később a párizsi 

szalonok  bálványa.  De  legfontosabb  –  legalábbis  a  későbbi  fejlődés  szempontjából 

legfontosabb – munkái, a  Théorie des fonctions analytiques  (1797), a  De la résolution des  

équations  numériques  de tous  les  dégrés (1798),  és  a  Leçons  sur  le  calcul  des  fonctions 

(1799) már egy következő, másféle világhoz tartoznak.

*

XVI.  Lajos  legnagyobb  tisztelettel  hívta  meg  Nagy  Frigyes  halála  (1786)  után  a  kor 

legnagyobb matematikusát, Lagrange-ot. Mindenki hódolattal fogadta Párizsban. A Louvre-

ban rendeztek  be  neki  pompás  lakosztályt,  a  királynő  maga igyekezett,  hogy valahogyan 

eloszlassa a rosszkedvét.

Lagrange  ugyanis  állandóan  szomorkodott,  ma  azt  mondanánk,  depresszióban 

szenvedett.  Semmi nem érdekelte,  matematikára még gondolni  sem tudott.  Nagy műve,  a 

Mécanique  analytiques  (1788)  évekig  hevert  asztalán,  anélkül  hogy  felvágta  volna.  A 

matematikatörténészek túlzott munka miatti kifáradással magyarázzák Lagrange elhallgatását, 

azonban  a  XVIII.  században  matematikusok,  fizikusok,  írók,  költők  általában  mind  igen 

szorgalmasak voltak, az „elfáradás” a XIX. században jött divatba. Lagrange-tól magától sem 

maradt egy sor sem, ahol elfáradásról panaszkodott volna. S mikor a forradalom iskolájának, 

az École Polytechnique-nek első matematikaprofesszora lett 1797-ben, minden „fáradtságot” 

elfelejtve tanított, s néhány év alatt két nagy könyvet is írt tanítványainak. A harmadik ekkor 

írt  nagy  könyve,  az  egyenletekről  szóló,  régebbi  berlini  munkájának  a  felelevenítése  és 

kibővítése volt. Ez a könyv már nemcsak a műegyetemisták tankönyve volt: az egész azóta 

eltelt kor matematikájáé. Ez volt az első csíra, amiből Cauchy, Abel és Galois algebrája, a 

későbbi csoportelmélet kinőtt.

A forradalom kitörésekor barátai unszolták, hívták Berlinbe, Lagrange maradt. Lavoisier 

kivégzése ellen felháborodottan tiltakozott. Lagrange érdeme, hogy a súly- és mértékrendszer 

reformjában a forradalom a 10-es számrendszert vette alapul. Mikor 1795-ben megnyílt az 

École Normale, ő volt az első matematikaprofesszora.



Nem  volt  forradalmár,  és  nem  lelkesítették  a  forradalom  utópisztikus  céljai.  A 

forradalom neki munkát és feladatot hozott: most is azt láthatta – mint egykor fiatalkorában, 

amikor d’Alembert és barátai támogatták első lépéseit –, hogy sokat várnak tőle, szükség van 

rá. Ezért lett Európa legnagyobb matematikapedagógusa.

A forradalom, s nyomában a polgárság uralomra jutása új feltételeket teremtett, és új 

feladatok  elé  állította  a  matematikát.  A francia  arisztokrácia  azt  a  kereskedelmi  és  ipari 

fejlődést, amely Angliában a XVIII. század alatt végbement, majdnem teljesen meggátolta, s 

így a forradalomnak kellett,  mégpedig gyorsan,  pótolni mindazt,  amit Angliában az „ipari 

forradalom”  teremtett.  A forradalom,  majd  a  hatalomra  jutott  polgárság  vezetői,  mint  pl. 

Bonaparte,  felismerték,  hogy  a  technika,  kereskedelem,  hadviselés  fejlesztéséhez  milyen 

fontos a matematika s a matematika oktatása. Iparuk viszonylagos elmaradását gondosabb 

elméleti  alapokra épített  tervezéssel igyekeztek kiegyenlíteni.  S közben olyan matematikai 

apparátust teremtettek, amelyet igazán értékesíteni csak egy későbbi kor technikája tudott. A 

mérnökképzésre létrehozott  École Polytechnique matematikájából fakadtak a XIX. századi 

matematika legfontosabb elméleti irányai.

Az  École  Polytechnique  matematikája  szabta  meg  a  matematika  legfőbb  fejlődési 

tendenciáit a XIX. század utolsó negyedéig Európa-szerte. Az a matematikus életforma is, 

amit  az  École  Polytechnique  teremtett,  a  század  harmadik-negyedik  évtizedétől  kezdve 

mindenütt  elterjedt:  a  matematika  a  szalonokból  és  akadémiákból  egyetemi  professzorok 

kezébe került,  s ez a nagy változás nem maradt hatás nélkül a matematika alakulására.  A 

főiskolákon  és  egyetemeken  tanított  matematikának  mindenekelőtt  érthetőnek,  világosnak 

kellett lenni. A megoldás nélküli eredményeket, matematikai talányokat részletes levezetések 

váltották fel. Megnőtt a bizonyítás és a pontos definíciók szerepe, sokkal jobban ügyeltek, 

mint  azelőtt  az  alapok  tisztázására.  Átalakult  az  előadási  mód  is:  az  addig  szokásos 

posztulátumok,  lemmák  és  korolláriumok  unalmas  sorába  rendezett  anyag  helyébe 

folyamatos, összefüggő leírás került, amit úgy lehet olvasni, mint a regényt. A XVIII. század 

cikornyás, terjengős, bonyolult matematikai formavilágához hasonlítva a matematika külsőleg 

is egyszerűsödött,  mintha itt  is a forradalomban uralomra jutó polgárság puritánabb ízlése 

érvényesült volna, akárcsak Dávid képein.

Ennek  az  új  matematikai  szemléletvilágnak  megtestesítője  és  kialakítója  Gaspard 

Monge (1746–1818). Mint szegény vidéki szatócs fiának, sok küzdelem és megaláztatás árán 

sikerült eljutnia a mézières-i mérnök-iskolában a matematikatanárságig, s később, d’Alembert 

támogatásával,  akadémiai  tagságig.  Tehetségét  s  páratlan  munkaerejét  igazán  hasznosítani 

csak a forradalomban s a napóleoni időkben tudta. Franciaország legnehezebb periódusában 



Monge  szervezte  meg  az  ágyúgyártást,  az  ő  fegyvereivel  vitte  diadalra  Bonaparte  a 

forradalom katonáit.  Életre szóló barátsága Napóleonnal a császár vitatható pályafutásának 

egyik  igazán tiszta  oldala.  Monge emberséges  tanácsai  sok  elhibázott  lépéstől  óvták  meg 

Napóleont. Az itáliai hadjárat után, mint a hadisarcként fizetendő műkincsek kiválogatására 

küldött  bizottság  elnöke,  Monge  intette  Napóleont:  a  kapzsiság  kétségbeesett  tettekre 

ingerelheti a legyőzötteket. Az egyiptomi hadjárat alatt Monge rettenthetetlen bátorsága és 

nyugalma  sok  nehéz  helyzetben  megsegítette  a  kis  sereget.  Mikor  Napóleon  császárrá 

koronáztatta  magát,  az  École  Polytechnique  diákjai  fellázadtak  ellene.  A haragos  császárt 

Monge hűtötte le: „Uram – mondotta –, nagy munkával neveltük őket jó republikánusokká, 

idő kell, hogy megszokják a császárságot, ön váltott túl gyorsan.”

Az École Politechnique diákjai rajongtak Monge-ért. Mintakép volt, eszmény, egy egész 

életforma  megteremtője.  Ebben  az  életformában  összeforrott  a  mérnök  és  a  tudós,  s  a 

tudomány a társadalom életének fontos alakító tényezője lett. A XIX. század alatt kontinens 

szerte École Politechnique-szerű iskolák megjelenése követte a polgári életforma győzelmét, s 

az eredmény mindenütt ugyanúgy a matematikai-természettudományos-technikai műveltség 

gyors fejlődése volt, mint Monge iskolája nyomán Franciaországban.

A Monge által megteremtett mérnökképzés gerince az ábrázoló geometria volt. Ezt a 

tudományt szétszórt kezdetekből Monge teremtette meg. Gyakorlati jelentősége az volt, hogy 

óriási  számításokat  igénylő  feladatok  rajzban  pár  perc  alatt,  egyszerűen  megoldhatókká 

váltak; a modern gépipar e nélkül az eljárás nélkül meg sem születhetett volna. Az ábrázoló 

geometria alapelve az, hogy a tárgyak két síkra való vetítése merőleges vetítősugarakkal s a 

két  sík  ezt  követő  egymásba  forgatása  változatlanul  hagyja  a  geometriai  alakzatok  sok 

tulajdonságát.  Ez  az  elv  olyan  egyszerű  volt,  a  rendezők  (9.  ábra)  segítségével  történő 

„számolás” olyan gyors,  hogy a módszer  a technikai  feladatok egy egész új  világát  hívta 

életre.

9. ábra.



Még nagyobb volt talán az ábrázoló geometria jelentősége elméleti szempontból. A vetítés 

következetes  alkalmazásával  ez a tudomány figyelmeztetett  először  a  különféle  lehetséges 

vetítések összehasonlításának a fontosságára. A különböző vetítésekben különböző geometriai 

tulajdonságok maradnak változatlanok, invariánsak, így a vetítések vizsgálata a XIX. századi 

matematika  egyik  legfontosabb  fejezetéhez,  a  különféle  geometriai  átalakításokban 

változatlanul maradó tulajdonságok vizsgálatához, a geometriai transzformációk elméletéhez 

vezetett.  Monge  tanítványa,  Jean-Victor  Poncelet  (1788–1867),  oroszországi  fogságban, 

könyvek  és  segédeszközök  nélkül,  tisztán  a  vetítés  fogalmának  belső  logikáját  követve 

dolgozta ki a központi vetítés elméletét,  a projektív geometriát.  Ha az ábrázoló geometria 

párhuzamos  vetítősugarai  helyett  egyetlen  pontba  összefutó  sugárnyalábot  használunk 

vetítésre,  eltűnik  a  különbség  derékszögű  háromszög  és  tetszőleges  háromszög, 

parallelogramma és tetszőleges négyszög, kör és tetszőleges kúpszelet között. Képzeljük el pl. 

egy  sötétben  kivilágló  ablak  földre  vetett  árnyékát:  a  derékszögek  eltorzulnak,  az  ablak 

párhuzamos  vonalai  az  árnyékon  (meghosszabbítva)  metszik  egymást,  a  vonalszakaszok 

hosszúságának egymáshoz való aránya megváltozik,  a méret elveszti  jelentőségét.  Elveszti 

különös szerepét az eredetileg párhuzamos vonalak képének a metszéspontja is, ez a pont, az 

euklidészi  sík  egyeneseinek  „végtelen  távoli”  pontja  a  projektív  síkon  ugyanolyan  ponttá 

válik, mint a többi, hiszen csupán a vetítéstől függ, hogy a projektív sík mely pontjait kell a 

projektív sík „végtelen távoli egyenesén” fekvőnek tekinteni.

10. ábra.

Az ábrázoló és a projektív geometria visszahozta a matematikába a szemléletet, ami a XVIII. 

század analitikus formanyelvében teljesen háttérbe szorult. Az analitikus geometriát, sőt, az 

analízist is átalakította a monge-i szemléletes gondolkozás.



*

Az analitikus  geometriában  Monge  új  korszakot  teremtett,  ő  dolgozta  ki  a  tér  analitikus 

geometriáját,  s  ami  még  fontosabb,  a  modern  koordinátageometria  formanyelvét.  Már  a 

feladatok megfogalmazása is elárulja, hogy Monge az ábrázoló geometria felől közeledik az 

analitikus geometriához: „Keressük meg valamely adott  pontban valamely adott  egyenesre 

merőlegesen emelt sík egyenletét, ha az egyenes két egyenlete által van megadva.” „Keressük 

meg egy adott pontból egy adott egyenesre merőleges egyenes egyenletét.” „Keressük meg 

két adott sík metszésvonalának a vetületeit” stb.

A térbeli képződmények egyenleteinek Monge-féle felírásában különösen fontos volt az 

együtthatók szerepe s az együtthatók közötti összefüggések vizsgálata. Pl. az

Ax + By + Cz + D = 0

egyenletű sík akkor megy át az x', y', z' koordináták által megadott P' ponton, ha teljesül az

A (z – z') + B (y – y') + C (x – x') = 0

egyenlet,  és megfordítva,  valamely pont akkor fekszik egy adott  síkon, ha ez az egyenlet 

teljesül. Megfelelőképpen választva a koordinátákat, térben a sík és a pont, síkban pedig a 

pont és az egyenes egyenlete koordináták és együtthatók tekintetében teljesen szimmetrikussá 

válik.  Így  minden  síkgeometriai  tétel,  amely  pl.  egyenesek  metszésére  vonatkozik, 

együtthatók  és  koordináták  egyszerű  felcserélésével  pontok  összekötésére  vonatkozó 

megfelelő  tételt  fejez  ki,  és  megfordítva.  Ehhez  azonban  a  koordinátákat  nem  úgy  kell 

definiálni, ahogyan Monge, hanem az új, Poncelet által megteremtett projektív geometriának 

megfelelően.

Ezt  a  munkát  Monge  egy  másik  tanítványa,  Joseph-Diaz  Gergonne  (1771–1859) 

végezte  el.  Gergonne  alapította  1810-ben  az  első,  kizárólag  matematikának  szentelt 

folyóiratot,  az  Annales  de mathématiques-ot, s  ebben külön rovatot  nyitott  a  Monge által 

teremtett új  analitikus módszereknek. Poncelet a Gergonne által közölt,  analitikus nyelven 

megfogalmazott  geometria  alapelvében  azonnal  megismerte  az  őáltala  szemléletes  úton 

bevezetett  módszert,  s  az  Annales  de  mathématiques hasábjain  szenvedélyes  prioritásvita 

kezdődött, amely az új fogalmak tisztázódását igen segítette.

Az École Polytechnique sok tanára s volt diákja közölte az új folyóirat hasábjain az 

analitikus  geometria  legkülönfélébb  problémáira  vonatkozó  kutatásait.  Az  Annales  de 

mathématiques volt a modern analitikus geometria megteremtője. S mikor a francia reakció a 



forradalom s a napóleoni idők annyi nagy alkotásával együtt az Annales de mathématiques-ot 

is  elpusztította,  egy  saját  honfitársai  által  perifériára  szorított  német  matematikus,  Julius 

Plücker (1801–1868), Monge és az Annales munkáját folytatva megteremtette azt az általános 

koordináta-fogalmat,  amely  lehetővé  tette  Gergonne  és  Poncelet  vitájának  végleges 

megoldását,  s  ezen  túl,  megszabadítva  a  koordináta  fogalmát  minden  szemléletességtől, 

megnyitotta az utat a tetszőleges dimenziószámú terek geometriája felé.

Az analízis XIX. századi új  arca is a forradalom és a napóleoni idők matematikáján 

bontakozott ki. Ezen a területen Lagrange volt a kezdeményező, aki az École Polytechnique-

on tartott előadásaiban (az integrál- és differenciálszámítás megalapozásában annyira zavaró 

bizonytalanságok elkerülése kedvéért) csak olyan függvényeket tekintett, amelyek a független 

változó szerint hatványsorba voltak fejthetők:

y = f(x) = a0 + a1x + a2x2 + …

Az  ilyen  függvényeket  analitikus  függvényeknek nevezte.  Ezekben  az  együtthatók 

minden  kétértelműségtől  mentesen  definiálják  a  függvény  differenciálhányadosát,  vagy 

ahogyan Lagrange nevezte, a „derivált függvényt”.

Joseph  Fourier  (1768–1830)  azután  megmutatta,  hogy sinus  és  cosinus  függvények 

végtelen sorával tetszőleges f(x) függvény kifejezhető, ha megfelel az Euler-féle definíciónak: 

szabad kézzel húzott vonal. Lehet a vonalban véges számú tetszőleges törés vagy szakadás: az 

egyre kisebb sinus és cosinus függvények összegezéséből adódó eredő görbe annál inkább 

simul az adott függvényhez, minél több tagot veszünk figyelembe a végtelen sorban.

Fourier  módszere  és  az  új  függvénydefiníció  a  hővezetés  matematikai  problémáiból 

származott.  A feladat  fizikai  megfogalmazása  a  következő.  Legyen  egy kör  alakú  lemez 

peremének egy része valamilyen adott  állandó hőmérsékleten,  a  perem másik része pedig 

valamilyen  más  állandó  hőmérsékleten.  Mivel  a  két  állandó  hőmérséklet  különböző,  a 

hővezető lemezben hőáramlás alakul ki, s ez a hőáramlás differenciálhányadosokat tartalmazó 

egyenlettel,  ún.  „differenciálegyenlettel”  írható  le.  Mi  lesz  a  lemez  egyes  pontjainak  a 

hőmérséklete  ebben  a  stacionárius  hőáramlásban?  Nyilvánvaló,  hogy  ez  a  hőmérséklet 

peremértékeitől  fog  függeni,  de  ezek  a  peremértékek  tetszőlegesek.  Éppen  ezeket  a 

tetszőleges peremértékeket fejezte ki Fourier a róla elnevezett sorokkal, hogy megadhassa a 

hővezetés differenciálegyenletének a megoldásait.



11. kép. Megközelítés

──── három trigonometriai függvény

-------- öt trigonometriai függvény

. . . . . . hat trigonometriai függvény segítségével

Az olyan jellegű differenciálegyenletek  elméletét,  amilyen a  hővezetés  egyenlete  is, 

Monge munkássága alapozta meg.  Monge vette  észre,  hogy a felületeket  igen egyszerűen 

lehet tárgyalni, ha a felületek z = f(x, y) egyenletében az x-et és az y-t valamilyen, magára a  

felületre rajzolva  képzelt  ul és  u2 görbe  vonalú  koordináta-háló  segítségével  fejezzük  ki. 

Később, mint annyi más eredményt, ezt a felfedezést is Gaussnak tulajdonították, pedig az 

elmélet megteremtéséhez szükséges módszer alapmetodikáját Monge dolgozta ki.

12. ábra.

A francia matematika évszázados elsőbbsége Napóleon bukása és a Bourbon-restauráció 

után  véget  ért,  Franciaországban  egyre  kevésbé,  a  francia  mintára  berendezkedő  német 

államokban  meg  egyre  inkább  becsülték  a  tudományt.  A német  államokban  a  napóleoni 

háborúk teremtették meg azt a polgári átalakuláshoz szükséges légkört, amit Franciaországban 

a  forradalom,  úgyannyira,  hogy  a  napóleoni  háborúkat  lehet  Németország  „nagy 

forradalmának” tekinteni. „A napóleoni háború – írja az analitikus geometria történetéről írott 



monográfiájában  C.  B.  Boyer  –  olyanféleképpen  hatott  a  német  matematikára,  mint  a 

forradalom  a  franciára.  A technikai  főiskolákat  kutatási  centrumokká  fejlesztették,  mert 

tudták,  hogy a  matematikai  műveltség  szintje  (mint  ahogyan  Bonaparte  oly  tisztán  látta) 

szorosan  összefügg  az  állam  jólétével.”  A következmény  a  német  matematika  páratlan 

fejlődése lett,  s  Németország a  matematikában is  csakhamar éppen úgy „divatba jött”,  és 

minta lett, mint a klasszika-filológia vagy az irodalom területén. Angolok, s még a franciák is, 

a század közepén már német egyetemekre jártak matematikát tanulni, s gyakran észre sem 

vették, hogy francia csírából kinőtt örökséget vittek haza.

*

A Bourbon-restaurációval szomorú korszak köszöntött a francia tudományra. Az új kormány 

első  ténykedéseihez  tartozott,  hogy  megfossza  az  agg  Monge-ot  minden  megélhetési 

forrásától, s kizárassa az akadémiáról. Mikor meghalt,  megtiltották az  École Politechnique 

diákjainak,  hogy  részt  vegyenek  a  temetésén.  A  diákok  azonban  első  szabadnapjukon 

kivonultak  mesterük  sírjához,  s  virággal  borították,  nem törődve  a  kormány parancsával. 

Monge iskolája volt a reakció uralma alatt az egyetlen hely Franciaországban, ahol töretlenül 

élt a tudomány szabad szelleme.

Évariste Galois (1811–1852) tragikus életének talán legnagyobb tragédiája volt, hogy 

nem sikerült bejutnia az  École Politechnique-re. Kétszer is megpróbálta a felvételi vizsgát, 

mindkétszer elutasították. Apját, aki szenvedélyes republikánus volt, a papság üldözte halálba. 

Nagy  felfedezését  kétszer  küldte  meg  az  akadémiának:  az  első  dolgozatát  elvesztette  az 

akadémia  titkára,  Augustin  Cauchy,  a  másodikat  a  bíráló,  Poisson,  „érthetetlennek” 

minősítette.

Romantikus részletekkel zsúfolt, rövid életéről és máig tisztázatlan, tragikus párbajáról 

Leopold Infeld írt kitűnő regényt.5

A tanárképző főiskoláról az 1830-as forradalomban tanúsított bátor viselkedése miatt 

kizárták,  matematikai  iskolát  nyitott,  de csak három előadást  tarthatott:  minden hallgatója 

otthagyta.  Csatlakozott  a  Nemzeti  Gárda  tüzérségéhez,  amely  csaknem  teljesen 

republikánusokból  rekrutálódott.  A  tüzérséget  feloszlatták,  19  tagját  perbe  fogták,  de 

felmentették.  A felmentettek  tiszteletére  1831.  május  9-én  tartott  banketten  Galois  egyik 

kezében pohárral, másik kezében késsel mondott felköszöntőt Lajos Fülöpre. Bevádolták, de 

az esküdtszék felmentette, a rendőrség azonban mint „veszélyes radikálist” 1831. június 14-én 

5 Infeld, Leopold: Akit az istenek szeretnek. Ford.: Tarján Rezsőné. 2. kiad. Bp., 1976. Gondolat. 462 p.



elfogta,  s minden vád nélkül fogságban tartotta,  majd „tiltott  egyenruhaviselés” címén hat 

hónapra  ítélte.  1832.  március  16-án  a  börtön  vezetősége  a  kolerajárvány  miatt  áttette  a 

rabkórházba.  Itt  megismerkedett  egy csinos  utcalánnyal,  szerelmes  lett.  Szabadulása  után 

összevesztek,  május  25-én  kiábrándult  levelet  írt  barátjának,  Auguste  Chevalier-nek,  s 

megígérte,  hogy  rövidesen  meglátogatja.  Azonban  két,  magát  „republikánusnak”  nevező 

fiatalember a lány megsértése ürügyén párbajra hívta. Galois hiába próbálta az ostoba párbajt 

megakadályozni,  kihívói  „republikánus  hazafiságra”  hivatkozva,  kényszerítették.  Galois  a 

párbaj  előtti  éjjel  összefoglalta  nagy felfedezését.  Ellenfelei  1832.  május  30-án hajnalban 

megölték. Öccse, Alfréd Galois szerint a király rendőrsége provokálta és ölette meg. Leopold 

Infeld szerint „Galois az ostoba és kegyetlen társadalmi rendszer áldozata”.

Galois  szétszórt  részleteredményekre  építette  óriás  teherbírású  elméletét.  Az  ő 

elméletéből nőtt ki, s halad részben még ma is a matematikai kutatások gerincét képviselő 

modern algebra. Az első részleteredményt ebből a hatalmasra nőtt tárgykörből Paolo Ruffini 

(1765–1822) olasz orvos közölte 1799-ben.6 Nehézkes és nem is teljesen hibátlan eljárással 

azt bizonyította, hogy az általános ötödfokú egyenletet nem lehet algebrai úton, azaz a négy 

alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) és gyökvonás alkalmazásával megoldani. 

Niels Henrik Abel (1802–1829), fiatal norvég matematikus, miután megkísérelte megadni az 

ötödfokú  egyenlet  általános  megoldását,  bebizonyította  (1826),  hogy  a  negyedfokúnál 

nagyobb fokszámú egyenletek általában nem oldhatók meg algebrai úton, azaz gyökeik nem 

mindig számíthatók ki az egyenlet együtthatóiból a négy alapművelet és gyökvonás útján. 

Abel bizonyítását Galois nem ismerte.

Galois munkája Lagrange megfigyeléseihez csatlakozott. Lagrange vette észre, hogy a 

harmadfokú  egyenlet  Tartaglia-Cardano-féle  képlettel  megadott  három  gyökéből  olyan 

algebrai kifejezés állítható össze, amelyikben a gyököket minden lehetséges elrendezésben, 

más néven minden lehetséges permutációban felírhatjuk, de a kifejezés mindig csak két érték 

valamelyikét  veheti  fel.  Azt  is  megmutatta,  hogy  a  negyedfokú  egyenlet  négy  gyökéből 

összeállított  kifejezés  pedig  három  érték  valamelyikét  veszi  fel,  ha  a  gyököket  minden 

lehetséges  permutációban  felírjuk.  Több  hasonló  részleteredményt  igazolva,  azt  a  sejtést 

mondotta  ki,  hogy „az  egyenletek  megoldása  elvben  egy  speciális  kombinációszámításra 

vezethető vissza, aminek a segítségével a priori meg lehet találni azokat az eredményeket, 

amelyeket kapni kell”.

1815-ben Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) két értekezést közölt, amelyekben azt 

mutatta meg, hogy adott mennyiségekből képezhető összes lehetséges permutációk egységes 

6 Vekerdi eredeti közleményében az 1777-es évszám szerepel, ami nyilván sajtóhiba. (– a szerk. megj.)



rendszert képeznek abban az értelemben, hogy mindegyik permutáció megkapható bármelyik 

másikból,  és  akárhány  elrendezést  képezünk  két  elem  egymás  utáni  felcserélésével,  a 

végeredményként  kapott  permutáció  mindig  csak  az  eleve  lehetséges  permutációk  egyike 

lehet. A permutációk ilyen rendszerét, általában az ilyen együttest  csoportnak nevezzük. Az 

egyes permutációk a csoport  elemei. Egy adott csoportból kiragadva újabb csoportot alkotó 

elemeket, a csoport egy részcsoportját kapjuk.

Galois  az  egyenletek  algebrai  megoldhatóságának a  kérdését  a  permutációcsoportok 

vizsgálatára alapította. Először is meghatározta a gyökök mindazon permutációit, amelyek a 

gyökök  minden  racionális  függvényét  változatlanul  hagyják.  Az  így  definiált 

permutációcsoportot  (megadott  feltételeket  kielégítő)  részcsoportokra  bontva,  meg  lehet 

állapítani, hogy a kérdéses egyenlet megoldható-e gyökkel vagy sem. Galois felfedezése az 

egyenlethez  rendelt  csoport  részcsoportokra  való  felbontásának  a  megadása  volt.  Ezzel 

realizálta  Lagrange  sejtését,  megmutatva,  hogy  mindaz,  amit  egy  egyenlet  algebrai 

megoldhatóságáról mondhatunk, „a priori” benne rejlik „egy speciális kombinációszámítás” 

segítségével definiálható absztrakt struktúrában.

Két,  addig  teljesen  elszigetelt  s  egymagában  is  alig  ismert  világot  kapcsol  Galois 

elmélete.  Az egyik  az  egyenlet  együtthatói  által  képviselt  számok összessége, az  egyenlet 

gyökeivel bővítve. Ebben a világban az összeadás és a szorzás durva algebrája uralkodik, s az 

elvégezhető műveletek meg az eredményül kapott számok száma is végtelen. A másik világ a 

permutációcsoportok világa. Ezt egyetlen művelet (két elem felcserélése) alkalmazása által 

nyert kis számú elemből (permutációból) álló  csoport fogalma uralja. A permutáció csak az 

elképzelést segítő konkrét realizációja annak az absztrakt csoportnak, amelynek áttekinthető, 

világos struktúrája rendet kényszerít a számok rakoncátlan végtelenjére. Ahhoz már a XX. 

század absztrakció  iránti  nagy fogékonysága kellett,  hogy a  számok világát  is  megfossza 

minden  „konkrét”  jelentéstől,  s  egy  absztrakt,  „két  művelettel  definiált  struktúrával” 

helyettesítse.  A modern Galois-elmélet  ezeket  a  struktúrákat  vizsgálja  a  csoportelmélet 

segítségével.

Galois  elméletében azonban még „konkrét”  állott  az  „absztrakttal”  szemben,  s  talán 

éppen ezért volt olyan nehezen megérthető a maga korában. A matematikusok egyelőre azzal 

voltak  elfoglalva,  hogy  a  matematikából  biztos  alapokon  nyugvó,  jól  tanítható  egyetemi 

tantárgyat  faragjanak,  amit  nem  ráznak  meg  lépten-nyomon  felforgatással  fenyegető 

forradalmak. A stabilitás és a termékenység volt az ideál. A matematikus kiképzésébe fektetett 

tőkének kamatozódnia kellett az egyre nagyobb számban induló szakfolyóiratok hasábjain. Az 

eszmény  Cauchy  volt,  akiből  áradtak  a  cikkek,  s  Gauss,  akinek  csodálatos  ifjúságából 



öregségére  is  maradt  annyi,  hogy  szabályos  időközönként  elkápráztassa  Európa 

matematikatanárait.  Akárcsak  Goethe  az  irodalomtanárokat.  Matematika,  irodalom, 

történetírás  egyaránt  szakemberek  dolga  lett.  Az  ő  feladatuk  volt,  hogy  kolonizálják  a 

tudomány és művészet roppant, feltáratlan térségeit. Az álmok kora elmúlt, a realitás világa 

következett.  Gyárosok,  bankárok,  magas  rangú  állami  tisztviselők,  regényírók,  egyetemi 

tanárok realitása. Ugyanakkor azonban az addiginál élesebben elkülönült a „kirekesztettek” 

világa. Galois és Bolyai János világa.

V.

Sokféle arca volt évezredes történelme alatt a matematikának. Praktikus szabályok szerény 

összefoglalásaként  indult  a  nagy  folyami  civilizációkban.  A  világharmónia  lelke  s  a 

gondolkozás  iskolája  lett  a  görögöknél.  A  középkor  és  a  reneszánsz  mediterrán 

városkultúrájában hasznos és érdekes feladatok gyűjteménye volt, a skolasztika világában a 

filozófia szerény, de megbecsült segítőtársa. A XVII. század nagy rendszeralkotói a mozgás- 

és  a  mérésproblémák  megértésében  jelölték  ki  a  matematika  szerepét;  az  új  matematika 

azután a XVIII. században az égi és a földi mozgások matematikai modelljének megalkotása 

közben kidolgozta önálló módszertanát. A francia forradalom és Napóleon idejében az ország 

technikai  fejlődésének  az  előfeltételét  látták  a  matematikai  műveltségben,  s  az École 

Polytechnique tanáraiból és volt diákjaiból verbuválódott az első, tisztán matematikai tárgyú 

cikkeket  közlő  folyóirat  szerző-  és  olvasóközönsége.  Ez  a  folyóirat  s  a  mintájára 

Franciaországban  és  másutt  létrehozott  matematikai  folyóiratok  újfajta,  minden  addigitól 

különböző matematikai kultúra hordozói lettek. Hivatásos, képzett matematikusok, többnyire 

matematikaprofesszorok vagy leendő matematikaprofesszorok írtak ezekbe a  folyóiratokba 

nehéz,  kizárólagosan  matematikusoknak  szóló  cikkeket.  A  cikkek  felparcellázták  a 

matematikát:  egy-egy ember neve egy,  vagy legfeljebb néhány tárgykörrel  kapcsolódott,  a 

matematikaprofesszorok,  s  következésképpen  tanítványaik  is  szigorúan  szakosodtak.  A 

hasonló érdeklődésű szerzők tömörültek,  s  nemsokára az  egyes  folyóiratok többé-kevésbé 

határozott „profilt” alakítottak ki.

Fokozta az elkülönülést  és a differenciálódást a XIX. század jellemző kórságának, a 

nacionalizmusnak  a  terjedése  is.  A gondolatok  nemzetközi  kicserélődése  a  XIX.  század 

folyamán egyre inkább lassult, következésképpen elkerülhetetlenné vált helyi irányok igazi 

érdemükön felüli értékelése, és gyakori volt a párhuzamos fejlődés. A természettudományos-



technikai  civilizáció  terjedésével  a  matematika  tekintélye  is  megnőtt,  de  ezt  a 

tekintélynövekedést nem követte a megélhetési lehetőségek szaporodása: a matematikusok e 

tekintetben  az  oktatási  intézményekre  és  a  csillagvizsgáló  intézetekre  voltak  utalva.  A 

matematikusok között is kialakult szabadversenyben egy-egy új felfedezés s a nyomában járó 

hírnév nem volt közömbös az elhelyezkedésre. A sikerrel kecsegtető új területeken mindig, 

akárcsak a frissen feltárt piacokon, matematikusok hada jelent meg; néhány év alatt gyakran 

teljesen  letarolták  a  területet,  s  mikor  azután  már  nem remélhettek  többé  könnyű  sikert, 

hirtelen otthagyták az egészet, s egy következő matematikus generáció más, sikeresebbnek 

ígérkező területek  irányába orientálódott.  Gyakran bukkantak  eközben a matematika  nagy 

magánosainak  évtizedekkel  azelőtt  tört  csapásaira,  ezeket  vasútvonalakká  építették,  s 

ráeresztették az analízis folyton hatalmasabb és egyre gyorsabb gőzmozdonyait.

A szabadversenyből  sokféle,  tarka  matematika  bontakozott  ki,  amelyik  éppen  olyan 

„stílustalan”, mint a század művészete. Éppen ez a sokféleség és stílustalanság a stílusa. S 

akár a XIX. század művészete, matematikája is nagyobbik felében ma már halott. S többnyire 

az él belőle, amit saját kora nem, vagy nem megfelelően értékelt. Ez is egészen új jelenség a 

megelőző  korok  matematikájához  képest,  ahol  a  kor  és  az  utókor  ítélete  meglehetősen 

egyezik. Mindjárt meg kell azonban jegyezni, hogy ha az utóbbi állítást elfogadjuk, akkor egy 

hatalmas „kivétellel” kell kezdeni a XIX. századi matematika tárgyalását.

*

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) majdnem gyerekfejjel lett világhírű matematikus, s hírneve 

csorbítatlan ma is, pedig halála óta egy tiszteletlen s dezilluzionista évszázad minden XIX. 

századi nagyságot igyekezett megtépázni. Kéziratban maradt naplójának közzététele (1898) 

óta  szokássá  vált  igen  sok  fontos  XIX.  és  XX.  századi  matematikai  eredmény  „igazi” 

felfedezőjének  Gausst  tekinteni,  pedig  mindenki  más  esetében  az  első  közlés  elvéhez 

ragaszkodnak. Gauss kivétel, ő maga is mindig mondotta, ha valamilyen nagy, új felfedezést 

közöltek vele, hogy ő azt már régen felfedezte. Gauss mindent tudott. Matematikai műveinek 

nehéz  érthetősége  –  a  szakemberek  legszűkebb  körét  kivéve  –  mindenkit  tiszteletteljes 

távolban tartott; fizikai és csillagászati munkásságával pedig páratlan népszerűséget szerzett.

A matematikai  absztrakció  fejlődése  szempontjából  1801-ben  megjelent  könyve,  a 

Disquisitiones arithmeticae a legfontosabb műve. Elsősorban azért, mert ebben a könyvben 

közölte először a kongruencia fogalmát. Azt a tényt, hogy két egész szám, a és b különbsége 

maradék nélkül osztható egy harmadik, m, egész számmal, úgy fejezte ki, hogy



a ≡ b (mod m).

Szavakban: a kongruens b-vel modulo m, vagy a és b kongruensek az m modulus szerint. Így 

pl. 26 ≡ 16 (mod 5), mert a 26 – 16 = 10 különbség osztható 5-tel, és 16 ≡ – 9 (mod 5), mert a 

16 – (– 9) = 16 + 9 = 25 különbség is osztható 5-tel. Az 5-tel való oszthatóság szempontjából 

tehát  16 és – 9 valamiképpen összetartoznak,  ahogyan Gauss kifejezte,  egyazon maradék-

osztályba tartoznak modulo 5. Könnyen megadhatjuk a maradékosztály többi számát is:

… – 9, – 4, + 1, + 6, + 11, + 16, …,

általában:

1, 1 ± 5, 1 ± 2.5, …

vagy r-rel jelölve az adott maradékot, m-mel a modulust

r, r ± m, r ± 2m, …

Összesen m számú m modulus szerint vett maradékosztály lehetséges. Az a ≡ b (mod m) 

képlet azt jelenti, hogy a és b az m egy egész számú többszörösével különböznek egymástól, 

tehát  ez  a  kongruencia  úgy  is  kifejezhető,  hogy  a és  b ugyanabba  a  maradékosztályba 

tartoznak modulo m.

Éppen e miatt a sokféle fogalmazási lehetőség miatt volt olyan fontos a kongruencia 

kitalálása,  a  matematikában  ugyanis  a  problémák  megoldásához  igen  gyakran  az  első  s 

legfontosabb  lépés  az  alkalmas  fogalmazás,  az átalakítás. A kongruenciák  segítségével 

teremtett  Gauss  az  egész  számokra  vonatkozó  érdekes  tények  és  fejtörők  tömkelegében 

rendet,  csak  a  kongruenciák  elméletével  lehetett  ebből  az  összevissza  feladathalmazból 

egységes tant, számelméletet teremteni. Ez Gauss óriás-teljesítménye.

A Disquisitiones… fontosságát azonban nem lehet a számelméletre korlátozni. Hatása a 

XIX. század egész matematikájára kiterjedt, vagy inkább talán ez a könyv fejezte ki először és 

legnyomatékosabban  a  XIX.  századi  matematika  néhány  fő  fejlődési  tendenciáját.  A 

kongruenciák  a  számok  helyett  automatikusan  a számrendszerek vizsgálatára  terelték  a 

figyelmet, s ez maga olyan fontos új szempont volt, amely végig a XIX. századi matematika 

egyik  legjellemzőbb  vonása  maradt.  Nem  kevésbé  jelentős  volt  az  a  tény,  hogy  a 

kongruenciák igen sok tekintetben a közönséges egyenletekhez hasonlóan viselkedtek:



ugyanolyan matematikai műveleteknek engedelmeskedtek, mint a közönséges egyenletek. A 

XIX.  században  szerették  a  hasonlóságokat,  s  az  egyik  területen  bevált  eljárások  más 

területekre való kiterjesztését. A XIX. század a sokféle „összehasonlító” tudomány fénykora, s 

nem volt  ez  alól  kivétel  a  matematika  sem.  Gauss  a  kongruenciák  elméletében ennek az 

„összehasonlító matematikának” egyik első s máig legfényesebb példáját teremtette meg, s a 

példa  hatása,  a  század  rokon  tendenciáival  interferálva,  a  matematika  legkülönbözőbb 

területein érvényesült.

Mint  példa  talán  még  fontosabb  volt,  hogy  a  kongruenciák  elméletében  puszta 

meghatározással, definícióval, szavakkal lehetett fontos, új fogalmat teremteni, ami azután a 

továbbiakban  alapként  volt  használható.  Ez  a  siker  figyelmeztetett  a  definíciók  és  a 

posztulátumok  fontosságára  a  matematikában.  Gauss-szal  a  meghatározások,  föltevések, 

axiómák  felülvizsgálatának  új  korszaka  kezdődött,  amely  a  század  végén  Gauss  késői 

utódának, David Hilbertnek a munkásságában érte el a csúcsát. Ennek a folyamatnak azonban, 

amit általában a „matematikai szigor korszakának” szoktak nevezni, csak egyik jellemzője az 

axiómák  és  definíciók  szigorú  ellenőrzése.  Másik,  legalább  olyan  fontos,  de  sokkal 

nehezebben nevén nevezhető jellegzetessége az a nagy szerep, ami ebben a szigorodásban az 

egész számoknak jut. Az egész számok láthatóan vagy láthatatlanul átszőtték a XIX. század 

matematikáját,  inspirálóként,  ellenőrzőként  vagy  elkeserítő  tilalomként  hatottak  a  század 

minden nagy matematikusára.

Számok, számolás és megszámlálás a XIX. századi élet minden területén nagyon fontos 

volt. Balzac regényeiben jelenik meg pl. először az irodalomban, modern formában, a pénz, 

mint aminek a segítségével számszerűen megadható egy ember vagyona és társadalmi értéke. 

Azelőtt a pénz számolása vígjátékba illő fösvénynek jellemzésére szolgált, most még akkor is 

számszerű összeggel fejezik ki a vagyont, ha semmiféle ténylegesen létező valutában nem is 

adható  meg.  Akkor  is,  ha  a  munkaerő  ára  és  a  munkások  által  termelt  javak  ára  közötti 

különbség képezi. A tőkések éppen azért gyűlölték olyan engesztelhetetlenül Marxot, mert 

leleplezte kegyetlen aritmetikájukat.

*

A XIX. század matematikusai úgy érezték, hogy az integrál- és differenciálszámítást, az egész 

analízist  akkor  helyezhetik  biztos  alapokra,  ha  valamiképpen  az  egész  számokra,  a 

megszámlálhatóságra „vezetik vissza”. Ez a „visszavezetés” sok matematikus munkájának az 

eredménye  volt,  és  számos  lépésben  történt,  leginkább  azonban  Augustin-Louis  Cauchy 



(1789–1857),  Karl  Weierstrass  (1815–1897)  és  Charles  Méray (1835–1911)  nevét  szokás 

említeni.  Az  eljárás  lelke  a  határérték-definíció,  amit  pl.  Cauchy  a  következőképpen 

fogalmazott meg: 

„Ha egy változónak tulajdonított, egymás utáni értékek úgy közelítenek meg vég nélkül 

egy  rögzített  értéket,  hogy  tetszőlegesen  kicsinnyé  tehető  a  rögzített  értéktől  való 

különbségük, akkor ezt a rögzített értéket a többi határértékének nevezzük.” 

Példaként Cauchy az irracionális  számokat említi,  mint egymás után vett  racionális  törtek 

sorozatának  határértékét.  Egy  emberöltő  múlva  Weierstrass  távolította  el  a  Cauchy-féle 

meghatározásból a még benne maradt szemléletre és „vég nélküliségre” apelláló elemeket. 

Weierstrass  definíciójában  már  csak  megfelelően  meghatározott  egységekből  álló 

aggregátumok  szerepelnek,  melyek  olyanok,  hogy  tetszőlegesen  sokat,  de  véges  számút, 

összegezve belőlük,  az  összeg mindig  egy meghatározott  szám,  a  határérték alatt  marad. 

Méray  lényegében  ugyanazt  csinálta,  amit  Weierstrass,  de  megfogalmazta  eljárásának 

filozófiai tanulságát is: csak az egész számok és az egész számokból álló racionális törtek az 

„igazi”  számok,  az  irracionális  számok  csak  speciális  műveletek  megkönnyítése  céljából 

bevezetett szimbólumok, értelmük egyes-egyedül  a  definiálásukra használt  eljárásban van. 

Weierstrass nagy ellenfele,  a berlini  bankár-matematikus, Leopold Kronecker (1823–1891) 

még következetesebb volt.  „Az egész számokat Isten teremtette  – szokta volt  mondani –, 

minden egyéb az ember műve.” A matematikának csak az egész számokra szabad épülnie, s 

nem szabad – éppen mert szimbólumok, és semmi reális értelmük nincsen – használni pl. az 

irracionális számokat. Kronecker szerint pl. teljesen értelmetlen munka, hiábavaló erőpazarlás 

volt a π transzcendens voltának a bizonyítása, hiszen olyan szám, hogy π, egyáltalán nincsen 

is. A matematikának nem emberi fikciókkal, nem kitalált nevekkel kell foglalkozni, hanem 

valóságos, létező valamikkel. Ezek pedig az egységekből felépülő egész számok.

*

A  késő  tizenkilencedik  századi  egyetemek  professzorokkal  és  magántanárokkal  zsúfolt 

matematikai világában így éledt fel a középkori egyetemeken egyszer már megvívott csata 

nominalizmus és realizmus között. Éppen olyan szenvedélyes volt, s éppen úgy eldöntetlen 

maradt,  mint  a  középkori.  De a  szenvedélyek összecsapása közben okos érvek,  szellemes 

feladatok,  új  szempontok születtek,  amelyek  igen  fontosak voltak  a  matematika  fejlődése 



szempontjából.  A  harc  központi  figurája  Kronecker  volt,  a  berlini  egyetem  gazdag 

magántanára  s  később professzora.  Kronecker  volt  talán  ebben a görög matematikára oly 

gyakran hivatkozó században az egyetlen igazi „görög”. Az első matematikus a görögök óta, 

akit  igazán  érdekelt  az  egység  komplex  problematikája.  Mestere  s  később  barátja,  Ernst 

Eduard  Kummer  (1810–1893)  nyomán  indult  el,  aki  az  egész  szám  s  általában  a  szám 

fogalmát általánosította algebrai egyenletek gyökeiből álló számegyüttesekre, ún. „algebrai 

számtestekre”.

Egy közönséges r egész szám az x – r = 0 egyenlet gyöke, ennek megfelelően valamely

xn + a1xn–1 + … an  = 0

egyenlet gyökeit n-ed fokú algebrai egészeknek nevezik. Ha az xn együtthatója nem 1, akkor 

nem  algebrai  egészről,  hanem  algebrai  számról  beszélnek.  Így  pl.  1 + √−5 másodfokú 

algebrai  egész,  mert  az  x2 – 2x + 6 = 0 egyenlet  gyöke.  Valamely  n-ed  fokú  r  algebrai 

számból összeadás, kivonás, szorzás, osztás által nyerhető kifejezések összességét az  r által 

generált algebrai számtestnek nevezzük (Kronecker ,,racionalitástartomány”-nak nevezte). Ha 

j olyan algebrai egész, amely az illető algebrai számtest minden egészét osztja, akkor  j-t az 

illető  algebrai  számtest  egységének nevezzük.  Az  algebrai  számtestekben  az  egység 

segítségével  definiálhatók  prím  algebrai  egészek,  de  az  algebrai  egészek  körében  nem 

érvényes a közönséges egész számok osztásának elméletét uraló „kanonikus prímfelbontás” 

tétele, nem áll, hogy egy és csak egyféleképpen bonthatók prímtényezőkre (törzstényezőkre, 

pl.:  84 = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 7).  Kronecker  azonban  megmutatta,  hogyan  lehet  megfelelő  eljárás 

segítségével kiküszöbölni ezt a szépséghibát az „algebrai mennyiségek” elméletéből.

Kroneckert elmélete felépítésében a régen meghalt Galois teóriája vezette, Kronecker 

volt  az  első  matematikus,  aki  teljesen  megértette  a  francia  matematikus  korszakalkotó 

felfedezését.

Egészen  más  irányból  közeledett  ugyanennek  a  kérdésnek  a  megoldásához  Richard 

Dedekind (1831–1916). Dedekind is a Galois-elméletből indult ki, hiszen ő volt az első, aki 

göttingeni  magántanár  korában,  az  1857/58-as  tanévben  előadásokat  tartott  a  Galois-

elméletről. De már a göttingeni felolvasásaiban általánosabb, majdnem a modern, „absztrakt” 

módon értelmezte a Galois-csoport fogalmát, úgy, hogy amint írja,  „tetszőleges elemekből  

álló csoportra  legyenek  érvényesek”  fejtegetései.  A  csoportot  mint  tetszőleges  elemek 

rendszerét definiálta, „mely elemek közül mindegyik összetehető mindegyik másikkal, s az 

eredmény mindig  csak  a  rendszerbe  tartozó  valamelyik  elem lehet”.  Felismerte  a  csoport 



központi szerepét az algebrában, s a definíció szerepét a csoport meghatározásában. Ugyanígy 

(de  összeadásra,  kivonásra  és  szorzásra  vonatkozó)  definíció segítségével  megadott  az 

algebrai egészekből álló számtesteken belül olyan számrendszereket, amely számrendszerek 

elemeit  összeadva  és  kivonva  újból  az  illető  számrendszerbe  tartozó  elemet  kapunk,  és 

megszorozva a számrendszer valamely elemét egy, az illető algebrai egészek számtestéből vett 

számmal, megint csak a számrendszer egyik elemét kapjuk. Az ilyen rendszereket nevezte 

Dedekind ideáloknak. Ha  egy  algebrai  egészekből  álló  számtestben  a  számok  egy 

rendszerének  „ideál-tulajdonságai”  vannak,  akkor  ez  a  számrendszer  olyan  algebrai 

egészekből áll, amelyek mind oszthatók ugyanazzal az algebrai egésszel. Az ilyen, egy adott 

algebrai  egészhez  tartozó  ideált főideálnak nevezte  Dedekind.  Az  oszthatóság  tehát  egy 

számrendszerbe,  a  főideálba  való  tartozással  helyettesíthető.  Mármost  könnyen 

bebizonyítható, hogy az ideálok esetében az osztás általában azzal az állítással egyértelmű, 

hogy  egyik  ideál  tartalmazza  a  másikat.  S  azután  néhány  további  definíció  –  mint  pl. 

prímideál stb. – segítségével könnyen általánosítható az ideálokra a számelmélet kanonikus 

prímfelbontást  kimondó  alaptétele.  A részletek  itt  nem  ismertethetők,  csupán  a  módszer 

szellemét akartuk érzékeltetni, amely éppen ellentéte a Kroneckerének.

Kétségkívül Dedekind gondolkozásában is igen fontos szerepe van az egész számoknak, 

de az egész számok neki egészen másvalamik, mint Kroneckernek. 

„Természetesnek  látszik… –  írja  –,  s  egyáltalán  nem új  dolog,  hogy az  algebra  és 

analízis minden, az egész számok világától még oly távolinak látszó tétele is kifejezhető 

az utóbbiak segítségével, mint ahogyan ismételten hallottam volt Dirichlet-től magától. 

Azonban  semmi  értelmét  nem látom –  s  egészen  bizonyos,  hogy ez  volt  Dirichlet 

véleménye is –, hogy ezt a kifejezést  és visszavezetést valóban el  is végezzük, s ne 

akarjunk a természetes számokon kívül  semmi másra sem építeni.  Ellenkezőleg,  azt 

látjuk, hogy a matematika s  egyéb tudományok nagy és termékeny haladása mindig 

elsősorban új fogalmak teremtésének és bevezetésének a következménye, s akkor indul 

el,  amikor  a  régi  fogalmakkal  csak  körülményesen  és  fáradtságosan  tárgyalható 

bonyolult jelenségek gyakori ismétlődése új fogalmak bevezetésére kényszerít. Erről a 

témáról  egyébként  1854  nyarán,  Göttingenben,  a  filozófiai  fakultáson,  magántanári 

habilitációmban  már  alkalmam  volt  értekezni,  s  következtetéseimmel  Gauss  is 

egyetértett…”



Gauss,  a  mindenütt  jelenlevő,  ahol  fogalmak és  formulák tekintélyét  kellett  védeni.  Nagy 

tanítványai,  a  szelíd  Peter  Gustave  Lejeune-Dirichlet  (1805–1859)  és  a  nyakas,  merev 

Dedekind őrizték gondosan a  szellemét,  s  a  századfordulón mintegy inkarnálódott  a nagy 

Gauss a még nagyobb és még hatásosabb David Hilbertben (1862–1943).

Kronecker  és  Dedekind  ellentétes  elmélete  csakhamar  egyesült  „Gaussban”,  s  az 

algebrai számelmélet absztrakttá válásán keresztül a modern absztrakt algebra legfontosabb 

inspirátora lett.

*

Kronecker  igazi  ellenfele  nem  is  Dedekind  volt,  hanem  Georg  Cantor  (1845–1918). 

Kronecker  filozófiai  álláspontját  püthagoreizmusnak szokás nevezni  (voltaképpen Ockham 

józan anti-apriorizmusához lenne hasonlítható), Dedekind a német ,,Begriffsrealismus” híve. 

Georg  Cantor  a  középkorban  misztikus  lett  volna,  a  neoplatonizmus  augusztiniánus 

válfajából.

Nemcsak Kronecker volt az ellensége, ellensége volt – néhány teológus kivételével – 

egész kora. Dedekind, akiben annyira megbízott, s szövetségesének tekintette, éppen olyan 

idegen  volt  gondolatvilágától,  mint  Kronecker.  Cantor  ugyanis  látnok  volt:  egész  nagy, 

gazdag világot  látott  ott,  ahol  a  többiek  nem láttak  semmit,  vagy legfeljebb definiálandó 

„fogalmakat”.  A német  professzorok  kezében  a  XIX.  század  alatt  a  matematika  elmés, 

tekintélyt  keltő  elmejáték  lett,  magas  rendű  szellemi  dominó  Gauss  modorában.  Pozitív, 

hasznos,  nehéz  elmesport.  Cantor  nem  így  látta.  Néki  a  matematika  metafizikai 

szükségszerűség  volt,  izgalmas,  fárasztó  és  veszélyes  kaland,  utazás  a  mindennaposnál 

valódibb  valóság  felfedezésére.  Neki  nem  az  egész  számok,  nem  a  definíciókkal  és 

axiómákkal jól körülhatárolható fogalmak voltak a matematikában a lényegesek, hanem maga 

a végtelen, végtelen egyszerűségében, tisztaságában, feldarabolhatatlanságában. A matematika 

– szerinte – a végtelen létezésének a tudománya, közelebb a teológiához, mint a fizikához 

vagy éppen a technikához.  A középkorban Georg Cantort  valószínűleg  megégették volna, 

vagy legalábbis kiátkozták volna tanait s magát. Derék, hasznos, pozitív polgártársai a XIX. 

század  végén  elébb  egy  kis  vidéki  városka  jelentéktelen  egyetemére  dugták,  azután 

elmegyógyintézetbe.

Ahogyan Kronecker  vagy Dedekind esetében történt,  Cantor  matematikája  mögül  is 

elmaradt  a  filozófiája,  s  az  általa  teremtett  halmazelmélet  tisztán  szakmai,  matematikai 

eredményei  miatt  vált  a  mai  matematikában  nélkülözhetetlenné.  Ma  már  az  elemista 



matematika  tankönyvek  is  halmazelmélettel  kezdődnek,  s  a  matematika  minden  területén 

nélkülözhetetlen  a  halmazelméleti  módszer.  Igaz,  hogy  nem  abban  az  alakban,  ahogyan 

Cantor ismerte. A mai halmazelmélet legalább annyira különbözik a Cantorétól, mint a mai 

Amerika attól az Amerikától, amit Kolumbusz Kristóf fedezett fel. De mégiscsak Amerika 

volt az, bár ő az Indiákat kereste.

Cantor  alapvető  ötlete  az  volt,  hogy tetszőleges  dolgok  két  tetszőleges  összességét, 

halmazát, úgy lehet az elemeik száma szerint összehasonlítani, hogy a két halmaz elemeit 

„kölcsönösen  egyértelműen”  párosítjuk,  megfeleltetjük  egymásnak.  Véges  elemszámú 

halmazok  esetében  az  eljárás  az  elemek  egyszerű  párosításából  áll,  egy-egy elemet  véve 

mindegyik halmazból. Ha a két halmaz elemeinek száma végtelen, akkor a tényleges párosítás 

nem végezhető el,  ilyenkor meg kell  adni valamilyen meghatározott  eljárást, amely a két 

halmaz elemei között kölcsönösen egyértelmű vonatkozást létesít. Pl. a pozitív egész számok 

meg a négyzeteik halmaza egyenlő sok elemből áll, egyenlő számosságú, mert, amint azt már 

Galilei tudta, megadható egy olyan kölcsönösen egyértelmű eljárás – a négyzetre emelés –, 

amely minden pozitív egész számhoz egy és csakis egy négyzetszámot rendel:

1, 2, 3, 4, …

1, 4, 9, 16, …

A négyzetek rohamosan növekednek, de – futja a végtelenből. Cantor megmutatta, hogy 

a racionális törtek számossága sem nagyobb az egész számokénál, sőt – ez egyik legszebb 

eredménye volt – nem nagyobb az algebrai számok halmazának számossága sem. Mindezek a 

halmazok  egyértelműen  hozzárendelhetők  a  pozitív  egész  számok  halmazához,  minden 

elemüket el lehet látni „első”, „második”, „harmadik” stb. jelzővel, megszámlálhatók akkor is, 

ha végtelen sok elemük van, mert az n-edik után mindig következik az n + 1-edik, és csak ez.

De vajon minden halmaz ilyen-e? Nincs-e olyan {x} halmaz, amiben  több elem van 

ennél  az  {n} „megszámlálhatóan végtelennél”?  1875.  december  7-én  kelt  levelében közli 

Cantor  Dedekinddel  azt  az  eljárást,  amellyel  sikerült  igazolnia  ilyen  halmaz  létezését. 

Bizonyítása roppant szellemes és egyszerű indirekt-bizonyítás. Abból a feltevésből indul ki, 

hogy az összes 1-nél kisebb pozitív szám valamilyen

ω1, ω2, ω3, … ωn, …

sorozatba rendezhető, s azután kimutatja, hogy ez a feltevés ellentmondásra vezet. „így végül 

– írja –, úgy látszik, sikerült megokolnom, miért nem lehet a korábbi leveleimben {x}-szel 



jelölt összességet meg az {n} összességet kölcsönösen egyértelműen egymáshoz rendelni.” A 

nagy felfedezés nem hagyta nyugodni, s már két nap múlva újra írt Dedekindnek: 

„Az utóbb említett  tételre  –  írja  –  már  találtam is  egyszerűbb bizonyítást… amiből 

minden további nélkül következik,  hogy az {x} összességet nem lehet egyértelműen 

hozzárendelni az {n} összességhez, s ebből azt következtetem, hogy az összességek, a 

számhalmazok  között  olyan  lényegbeli  különbségek  vannak,  amelyeket  egészen  a 

legutóbbi napokig értelmezni sem tudtam. Elnézését kérem, hogy fentiekkel annyi idejét 

raboltam el…”

Ezután  ritkulnak  a  levelek,  csak  1877-ben  szaporodtak  újra,  mikor  Cantor  fontos 

lépésekben igazolta, hogy az egységnyi hosszúságú vonalszakasz meg az egész egyenes, az 

egyenes és a sík, az egyenes és a tér pontjaiból álló ponthalmazok számossága mind ugyanaz. 

Dedekind, aki eleitől fogva kételkedéssel és kritikusan fogadta Cantor eredményeit, most is 

megjegyezte, hogy ez a tétel csak akkor bizonyítható, ha nem folytonos leképezést használunk 

a két halmaz összehasonlítására.

Cantornak  azonban  nem  a  leképezés  folytonossága  vagy  nem  folytonossága  volt  a 

fontos;  nem  ilyen  geometriai  tulajdonságok  érdekelték  őt,  hanem  a  végtelen  halmazok 

„aritmetikája”.  Ebből  a  szempontból  ugyanis  a  végesen  túli  számok  jellemzésére  nem 

elegendő egyetlen jel, mint a véges számoknál. A véges számok esetében pl. 3 + 5 egyaránt 

jelenti  a  3  számosságú  meg  5  számosságú  halmaz  összeadásából  keletkezett  {8}  halmaz 

számosságát; de ugyanígy jelenti a harmadik meg ötödik számjegy összeadásából keletkező 

„nyolcadik”  számjegyet  is.  A megszámlálhatóan  végtelen  sok  elemből  álló  {n}  halmaz 

számossága  azonban  nem  jelöli  ki  egyszersmind  ennek  az  első  végesen  túli  számnak  a 

sorrendjét is a véges és végesen túli számok világában. Ha ehhez a számhoz hozzáadok 1-et 

vagy 2-t vagy akár megszámlálhatóan végtelent, az eredmény megint csak {n} lesz, amint azt 

könnyen  beláthatjuk,  ha  pl.  a  páros  meg  a  páratlan  számok  külön-külön n számosságú 

halmazát a természetes számok {1, 2, 3, …} halmazává egyesítjük.

Ha túl akarunk jutni a megszámlálhatóan végtelenen, ki kell fejeznünk azt a valamit, 

amit az n elemből álló véges halmaz esetében az első n egész számot felbonthatatlan egységgé 

összefoglalva  az  „n-edik”  szóval  fejeztünk  ki.  Ez  az  „átmenet  egész  számok  vég  nélkül 

növekvő  halmazáról,  mely  egész  számok  között  nincs  legnagyobb,  a  soron  következő 

mindnyájuknál nagyobb egész számra”, ez az átmenet adja meg az „összes természetes egész 

szám után következő első egész számot”. Ennek az átmenetnek az eredményét jelölte Cantor 



ω-val  s  nevezte  később  az  első,  megszámlálhatatlan  végtelen  számosságú  számosztály 

rendszámának.  ω-ból  kiindulva  ugyanúgy  lehet  tovább  jutni,  mint  a  közönséges  számok 

esetében; ω + 1 jelenti az ω után következő első számot, ω + 2 az ω után következő második 

számot stb. Így folyamatosan fel lehet építeni az egész ω után következő ω + 1, ω + 2, … ún. 

„második  számosztályt”,  s  a  végtelen  nem  jelent  többé  megszakítást  az  egész  számok, 

1, 2, 3, … ω, ω + 1, …, ω + n, … sorában. Ezekre az  ω számokra azonban éppen úgy, mint 

ahogyan a végtelen számosságokra, nem érvényesek a közönséges számok aritmetikájának a 

szabályai. Így pl. az összeadás nem felcserélhető: 1 + ω = ω, azonban ω + 1 különbözik ω-tól.

Nincs semmi a XIX. század hihetetlenül sokfelé ágazó gazdag matematikai termésében, 

ami  fontosabb  lenne  a  további  absztrakció  szempontjából  a  halmazelméletnél.  A 

halmazelmélet valósággal a modern matematika anyanyelve lett: a matematika más területein 

dolgozó  kutatók  is  kénytelenek  ezen  a  nyelven  beszélni,  függetlenül  attól,  hogy  mit 

mondanak. Cantor még megérte nagy műve diadalát, s a késői elismerésnek őszintén örült. De 

tragikus sorsához méltó befejezésként az egész matematika alapjává váló halmazelméletnek 

az alapjai egyelőre nem szilárdultak, inkább még folyton ellentmondásosabbá és vitatottabbá 

váltak.  Csak  lassan  szokták  meg  a  matematikusok,  hogy  az  ellenmondásokat  nem  lehet 

végképpen  kiküszöbölni  a  matematikából,  valamilyen  formában  mindig  megjelennek, 

hozzátartoznak a matematika lényegéhez. Ez volt az a nagy felismerés, amitől kezdve az új, 

XIX.  századitól  lényegesen  eltérő  matematika  történetét  lehet  számítani.  S  ide  az  utat  a 

halmazelméleten felnevelkedett matematikai gondolkozás mutatta meg.

*

A  modern  matematika  absztrakt  irányú  fejlődésében  az  algebrai  számelmélet  és  a 

halmazelmélet  volt  a  két  legfontosabb  inspirátor,  de  a  XIX.  században  mindkét  elmélet 

megmaradt  a konkrét  gondolkodás,  a számokkal való gondolkodás  keretei  között.  A XIX. 

század  számok  iránti  szeretete  sehol  olyan  szépen  nem  nyilvánult  meg,  mint  éppen  a 

matematikában. A XIX. századig a matematika inkább „mennyiségtan” volt, s a matematikai 

mennyiségek legmegfelelőbb ábrázolásának a vonalszakaszt tartották. Sokáig nem is fogadtak 

el  másféle számokat,  a XVII.  században még a negatív számokkal is  félve dolgoztak,  s a 

„képzetes”  számok  egyenesen  onnan  kapták  nevüket,  hogy  csupán  képzeltnek,  fikciónak 

gondolták a vonalszakaszokkal kifejezett „igazi” számokhoz képest. Az ember és a számok 

„viszonyában”  a  XIX.  században  következett  be  nagy  fordulat,  a  XIX.  század  a 

matematikában is a számok százada. Még a XIX. század legeredetibb matematikusa, Georg 



Cantor sem volt kivétel: ő is új számokat, végesen túli, „transzfinit számokat” teremtett. A 

XIX. században, néhány évtized alatt,  több számféleséggel barátkozott  meg az emberiség, 

mint a matematika egész addigi hosszú története alatt.

Először a komplex számok „titkát” sikerült megfejteni. Caspar Wessel (1745–1818), J. 

R. Argand (1768–1822) és Gauss a komplex számokat geometriailag ábrázolták, a komplex 

számsík egy pontjaként. De csak William Rowan Hamilton (1805–1865) oszlatta el teljesen a 

homályt a komplex számok körül, kimutatva, hogy a komplex számokat azok a  műveletek 

definiálják, amiket a számpárokként előállított komplex számokra, a sík pontjaira, kiszabunk.

13. ábra. 3+2√−1 komplex szám geometriai ábrázolása

14. ábra. szorzás √−1 -gyel a geometriai képben 90°-kal való forgatás

Hamilton azonnal általánosította a komplex szám fogalmát: megmutatta, hogy ehhez 

hasonlóan a térben számhármasokkal megadott pontokra ki lehet dolgozni olyan összeadási, 

kivonási és szorzási szabályokat, amelyek a számhármasokból álló együtteseket – Hamilton 

kvaternióknak nevezte  őket  –  számokká  tették,  azaz  konzekvens  algebra  szabályainak 

alávetett  mennyiségekké.  A szabályok  megtalálása  nagyon  nehéz  volt,  mert  ezeknek  a 

számoknak az esetében a szorzás nem kommutatív, azaz A×B nem egyenlő B×A-val. Hosszú 



töprengés után, 1843. október 16-án találta meg – séta közben – a nagy ír matematikus a 

kvaterniók szorzási szabályát: A×B = – B×A, s azonnal bevéste egy közeli kőhíd karfájába.

A számfogalom ezután következő fontos általánosítása is brit  matematikusok, Arthur 

Cayley (1821–1895) és James Joseph Sylvester (1814–1897) érdeme. Felfedezték, hogy az 

elsőfokú  egyenletrendszerekben  az  új  változókra  való  áttérés,  egy  ún.  „transzformáció”, 

könnyebben elvégezhető, ha az egyenletek együtthatóit egy sorokba-oszlopokba elrendezett 

szkémába sűrítjük, pl. a következőképpen:

Itt az a, b, c, d tetszőleges számok, s az a nevezetes, hogy az egész szkéma egyetlen számként  

fogható fel: összegezhető, szorozható közönséges számokkal vagy más hasonló szkémákkal. 

Egy ilyen szkémát nevezünk ,,mátrix”-nak. A szorzás itt sem minden esetben kommutatív, a 

mátrixok ebben a tekintetben a kvaterniókhoz hasonlítanak. Egyébként is rokonok. Cayley 

1858-ban megmutatta, hogy a kvaterniók mindig kifejezhetők mátrixokkal.

Hasonló fogalmat használt a komplex számok általánosítására, néhány évvel az angolok 

előtt, Hermann Grassmann (1809–1877), azonban az ő sokkal nehézkesebb és bonyolultabb 

rendszere nem terjedt el, hazájában még kevésbé, mint másutt. Az új algebrák első centruma 

Anglia volt.

*

A XVIII. század végén, XIX. század elején Angliában eléggé elmaradott volt a matematikai 

műveltség  a  kontinenshez  képest.  Sokáig  azzal  próbálták  ezt  magyarázni,  hogy az  angol 

matematika  Newton-tiszteletében  túlságosan  ragaszkodott  az  „elavult”  newtoni 

módszerekhez.  A valódi  ok  azonban  nem  ez  volt,  hanem  az,  hogy  Angliában  másféle 

matematikára volt szükség, nem a kontinens kifinomult analitikus módszereire. Az angol ipari 

forradalom kapitányainak (tengerieknek és szárazföldieknek egyaránt) egyszerű számolásra 

volt  szüksége,  gyors  és  hatékony számolási  módszerekre.  Ezt  pedig  nem professzoroktól 

tanulták egyetemeken, hanem vándor számolómesterektől efemer „számolási akadémiákon”. 

A  nyugati  partvidék  és  Észak-Anglia  rohamosan  fejlődő  kereskedő-  és  iparvárosaiban 

mindennapos  figura  volt  a  vándorló  számtantanár,  a  foglalkozás  gyakran  apáról  fiúra 

öröklődött,  s  a  legsikeresebb mesterek a  XVIII.  század harmincas-negyvenes  éveiben már 

viszonylag hosszú életű akadémiákat alapítottak a nagyobb városokban, falvakban, s innen 

„szálltak ki” vidékre. Ez a matematika volt a kor élő angol matematikája.



Mert az egyetemeken a matematikai oktatás minden volt, csak élő nem. A cambridge-i 

egyetemen  a  helyzet  megváltoztatására  három diák,  Charles  Babbage  (1792–1871),  John 

Herchel  (1792–1871)  és  George  Peacock  (1791–1858)  vezetésével  egy  ún.  „Analytical 

Society” alakult,  amelynek az volt  a célja,  hogy legalább tankönyvi szinten megismerje a 

kontinens matematikáját. Valóban lefordították az analízis leghíresebb francia tankönyveit, de 

az igazi érdeklődésüket, maguknak az alapítóknak is, az algebra és a numerikus matematikai 

módszerek  kötötték  le.  Így  pl.  Babbage  alkotta  meg  a  modern,  nagy  teljesítményű 

számológépek  nem annyira  ősét,  mint  inkább  prototípusát,  olyan  sok  szerkezeti  részletét 

átvették  gépének  a  mai  gépek.  Peacock  vázolta  először,  hogy  az  algebrát  ugyanolyan 

axiomatikus módszerekre kell építeni, mint Euklidész építette a geometriát.

Az  angol  algebristáknak  jutott  először  eszébe,  hogy  az  algebrában  a  műveletek a 

fontosak,  nem a  számok.  A szokásos  számok  helyett  lehet  másféléket  is  venni,  de  nem 

szükséges ragaszkodni voltaképpen semmiféle számhoz sem, megfelelő algebrai műveleteket 

lehet  tetszőleges  jelekre  is  alkalmazni,  vagy akár  logikai  fogalmakra. Csupán a jelek  s  a 

jeleken  végzett  műveletek „számítanak”.  S  az  algebrai  műveletek  lehetnek  egészen 

általánosak, a „gondolkozás” műveletei is.

„Ennek az értekezésnek a célja – így kezdi George Boole (1815–1864) a gondolkozás 

törvényeiről  szóló  híres  könyvét  –  az,  hogy  vizsgálja  az  elme  operációinak  azon 

alapvető  törvényeit,  amelyek  szerint  a  logikus  gondolkozás  történik;  hogy kifejezze 

ezeket a törvényeket a számítás szimbolikus nyelvén, és hogy ezen az alapon felépítse a 

logika tudományát, és megszerkessze módszerét; azután pedig magát ezt a módszert egy 

általános  módszer  alapjává  téve  alkalmazza  a  valószínűség,  a  véletlen  események 

matematikai  elméletében;  végül,  hogy  a  vizsgálódás  folyamán  kapott  különféle 

részletekből  néhány  valószínű  következtetést  állapítson  meg  az  emberi  elme 

természetéről és felépítéséről.”

A könyv (An Investigation of the Laws of Thought) 1854-ben jelent meg először. Nemcsak az 

egész  arisztotelészi  logikát  fordította  le  benne  matematikai  nyelvre,  átlátszóvá  s 

misztifikációtól mentessé téve ezáltal a logika klasszikus épületét, világosan látta azt is, hogy 

az  arisztotelészi  logika  csak  egyike  a  lehetséges  logikáknak;  a  választott  axiómák  és 

definíciók miatt olyan, amilyen. Az ún. „princípium contradictionis, az A nem lehet nem-A” 

elvének x2 = x alakban történő matematikai megfogalmazása után pl. megjegyzi: 



„Ennek  a  ténynek,  ti.,  hogy a  gondolkozás  alapvető  egyenlete  másodfokú,  ennek  a 

ténynek a következménye, hogy az analízis és osztályozás műveleteit ellentétes párokba 

osztással végezzük, az, amit technikai nyelven  dichotomiának neveznek. Mármost, ha 

ez az egyenlet harmadfokú lenne, … trichotomia útján kellene haladnunk, amit ugyan 

jelenleg  adott  képességeinkkel  nem  tudunk  kellőképpen  elképzelni,  de  amelynek  a 

törvényei mégis vizsgálhatók mint értelmi spekuláció tárgyai.”

Magának  az  x2 = x törvénynek  a  jelentése  igen  egyszerű.  Előzőleg  megadott  axiómák  és 

definíciók  alapján  ugyanis  Boole  x – x2 = 0, majd  x(1 – x) = 0 alakra  hozza,  s  ha  pl.  x 

jelentése „ember”, akkor 1 – x jelenti a „nem emberek” osztályát, s x(1 – x) „azt az osztályt, 

melynek tagjai egyszerre »emberek« és »nem emberek«, és így az x(1 – x) = 0 egyenlet azt az 

elvet fejezi ki, hogy olyan osztály, melynek tagjai egyszerre emberek és nem emberek, nem  

létezik”.

Az  „osztály”  s  az  „osztályba  tartozás”  Boole  algebrájának  alapvető  fogalmai.  A 

matematika egész további fejlődésében döntő tényező, hogy Boole-nál az „egyedi változót” 

felváltotta ennek az új kollektív egésznek a fogalma. Később, a halmazelmélet divatba jötte 

után szívesebben használják majd Boole osztálya helyett a halmaz elnevezést, s Boole-algebra 

helyett sokszor beszélnek „halmazok algebrájáról”. A halmazok algebrája, a Boole-algebra, a 

mai  matematika  egyik  legfontosabb  pillére  lett.  Mindenütt  megtalálható,  a  matematika 

sokféle, fontos alkalmazása el sem képzelhető nélküle.

Boole  igazi  „self-made  man”  volt,  szegény  sorból  küzdötte  fel  magát.  Soha  nem 

felejtette el,  milyen nehéz volt  ez,  s minden erejével igyekezett,  hogy másoknak legalább 

megkönnyítse a felemelkedés útját.  Nevelési elveit korai halála után felesége, Mary Boole 

foglalta össze, s folytatta ezen a területen férje munkáját.

*

Európa peremén, a matematikai élettől elszigetelve, egymásról semmit nem tudva építette fel 

Nyikolaj  Ivanovics  Lobacsevszkij  (1793–1856) és  Bolyai  János a  geometria  új  világát.  A 

használt téglák nem voltak újak, annyira nem, hogy matematikusok és matematikatörténészek, 

olyan neves önjelölttől kezdve, mint Gauss, minduntalan megkísérelték korábban megtalálni a 

nem-euklidészi geometria „eredetét”.  Pedig Bolyai geometriája lényegében előd nélküli  és 

nem sejtetten új felfedezés volt. A geometriát ugyanis a reneszánsz óta – akármi volt az egyes 



kutatók véleménye az ókorban az V. posztulátumról – mindenki a szemlélet, a mindennapos 

tapasztalatból ismert tér tudományának tartotta. Bolyai nagy felfedezésének a következménye 

lett, hogy a geometria elvált a szemlélettől, s a szemléletes tér tudománya helyett a különféle 

szemlélettől független absztrakt terek matematikája lett.

Soha senkinek Bolyai Jánosig eszébe nem jutott a szemléletre való hivatkozás nélkül, a 

szemlélet  és  a  „józan  ész”  ellenére  geometrizálni.  Az  ő  könyvében  már  az  első  §  első 

definíciója a szemlélet semmibevevése:

„Ha a B⃗ N nem metszi, de az  ABN síkban lévő bármely más B⃗ P metszi  AM-et, akkor 

ezt BN ||  A⃗ M által jelöljük. Világos, hogy bármely az A⃗ M egyenesen kívül fekvő B 

pontból kiindul ilyen B⃗ N , de csak egy, és hogy BAM  ∢ + ABN  ∢ ≤ 2R. Mert, ha BC-t 

a  B körül addig forgatjuk, míg  BAM   ∢ +  ABC  ∢ =  2R bekövetkezik, akkor közben 

valamikor először áll elő az a helyzet, hogy BC nem metszi A⃗ M -et, s ebben az állásban 

B⃗ N || A⃗ M .”

15. ábra.

Az euklideszi geometria csak azt az esetet engedte meg a párhuzamosságra, amikor a BC-t a 

B körül addig forgattuk, míg BAM  ∢ + ABC  ∢ = 2R azaz 180° bekövetkezett, csak ebben az 

esetben nevezte az AM és BC egyenest „egymást nem metszőnek”. A nem-metszés fogalmát 

az újkori kommentátorok szerint a „szemléletre” alapította. Bolyai geometriájában a „nem-

metszés” és az „először-nem-metszés”, azaz a párhuzamosság, logikai definíciók. Érvényüket 

nem  a  szemléletből  veszik,  hanem  abból  a  tényből,  hogy  segítségükkel  éppen olyan 

ellentmondásmentes  geometriai  rendszer  építhető  fel,  mint  az  euklidészi  párhuzamossági 

definíció segítségével. 



16. ábra. BFM  = ∢ FBM  ∢

Könnyen meg lehet például szerkeszteni azt az egyenest, amely két Bolyai-párhuzamossal 

egyenlő  szöget  zár  be  (lásd  16.  ábra),  vagy azt  a  görbét,  amely az  AM-mel  párhuzamos 

minden egyenessel azonos szöget zár be. Ezt a görbét nevezte Bolyai „L”-nek. „Nyilvánvaló – 

írja az Appendix 11. §-ában –, hogy A⃗ M az L-t két egybevágó (congruens) részre bontja.” Ha 

L-et A⃗ M körül forgatjuk, akkor L egy felületet ír le, amelyet Bolyai F-nek nevezett el. Ebből 

a felületből minden, az AM egyenest tartalmazó sík L vonalat metsz ki. Az L vonalat és az F 

felületet nem lehet „elképzelni”, Bolyai később szenvedélyesen tiltakozott pl. az ellen, hogy a 

szemléletre hivatkozva „határkörnek” és „határgömbnek” nevezzék L-et és F-et, hiszen az L-

nek  és  F-nek  nincs  „középpontja”.  A  Bolyai-párhuzamosak  által  definiált  térben  nem 

használhatók az euklidészi térből ismert képzetek. Bolyai azonban ebben az egészen másféle 

térben is talált olyan képződményt, olyan matematikai modellt, amely modellen viszont az 

euklidészi  geometria  volt  érvényes.  Ha  ugyanis  az  F felületen  az  L vonalakat  tekintjük 

párhuzamosaknak, akkor az F felületen az euklidészi párhuzamossági axióma, „valamint a sík 

egész geometriája és trigonometriája abszolút érvényesek”.

*

Lobacsevszkij tragédiáját is az okozta, hogy ugyanennek az „elképzelhetetlen elképzelésnek 

volt úttörője”. A nem-euklidészi geometriát a matematikusok világa csak azután ismerte el, 

miután E. Beltrami (1835–1900) fordítva is megjárta azt az utat, amit Bolyai János a nem-

euklidészi  párhuzamok  teréből  az  F felület  euklidészi  geometriájának  megteremtéséig 

megtett.  Beltrami  megmutatta,  hogy  az  euklidészi  térben  meg  lehet  adni  olyan  felületet, 

amelyen viszont a nem-euklidészi síkmértan párhuzamossági axiómája s így az egész nem-

euklidészi geometria érvényes. Beltrami nyomán Cayley, Felix Klein (1849–1925) és Henri 



Poincaré  (1845–1912)  a  nem-euklidészi  geometriák  egyre  egyszerűbb modelljeit  állították 

elő,  s  ezzel  a  modellező  munkákkal  párhuzamosan a  matematika  a  geometria  egészen új 

felfogásához  jutott  el.  Felismerték,  hogy az  egyes  geometriaféleségek  osztályozásában  és 

legmélyebb  tulajdonságaik  vizsgálatában  nem geometriai  elveket  kell  alkalmazni. 

Felismerték,  hogy  a  geometriákat  nemcsak  egymásra  lehet  leképezni,  hanem  megadott 

feltételeket  kielégítő  algebrai  kifejezések elméletére  is.  Ahhoz  hasonlóan,  ahogyan  egyes 

geometriai görbéket ki lehet fejezni algebrai képlettel, egész geometriák megadhatók speciális 

algebrai kifejezések átalakítása  (transzformációja) közben változatlanul maradó  (invariáns) 

tulajdonságok vizsgálatával.

Az elmélet alapjait angolok dolgozták ki, A. Cayley és J. J. Sylvester, s az egész elmélet 

az angol algebrai iskola általánosító és absztraháló tendenciáinak a csúcsa. S ahogyan más 

dolgokban,  a  matematikában  is  Anglia  lett  a  század  utolsó  negyedében  Németország 

mintaképe,  s  az  angol  kezdeményekből  ők  alkották  meg  az  algebrai  geometria  és 

invariánselmélet  impozáns  épületét.  A német  iskola  megalapítója  Rudolf  Clebsch  (1833–

1872)  volt,  az  általa  1868-ban  elindított  Mathematische  Annalen lett  az  új  irány  első 

nemzetközi orgánuma. Weierstrass és Kronecker előadásai még biztosították a berlini egyetem 

óriási  tekintélyét,  de  a  század  utolsó  negyedében  ez  a  Mathematische  Annalen körül 

összegyűlt,  anglomán  és  saját  formalizmusaiba  bonyolódó  invariánselmélet  és  algebrai 

geometria  volt  már  a  legfontosabb  német  matematikai  mozgalom.  A  „mozgalom”  szó 

helyénvaló itt, mert két lelkes propagátora és vezére, Felix Klein (1849–1925) és Sophus Lie 

(1842–1899) akkora aktivitást fejtett ki elterjedése érdekében, amilyent addig csak más, pl. 

irodalmi vagy festészeti irányokkal kapcsolatban lehetett látni. Felix Klein volt a matematika 

történelmében az első „nagy organizátor”, az első, aki a matematika hatalmasan növekvő és 

menthetetlenül  szakosodó  világában  a  szervezés  erejével  próbált  új  egységet  teremteni. 

Gigantikus  méretű  vállalkozása,  az  Enzyklopedie  der  mathematischen  Wissenschaften az 

egyes szerzők egyéni ízlését tükröző, széthulló esszégyűjtemény maradt, az általa elképzelt 

egységet csak évtizedekkel később sikerült megvalósítani, egészen más alapokból kiindulva a 

Bourbaki-körnek. Félix Klein szerteágazó matematikai és matematikai-fizikai munkásságában 

csak a stílus volt az egység látszatát szuggeráló erő, az algebrai geometria és invariánselmélet 

művészi tökéletességig fejlesztett stílusa. Ma már inkább a vázlatai élnek: a híres „Erlangeni 

programm” (1872), amelyben a különféle geometriákat mint egy-egy transzformációcsoport 

invariánsainak az elméletét  mutatja be,  1880–81-ben tartott  egyetemi előadása az algebrai 

függvények Riemann-féle elméletéről, amelyben a komplex-változós függvények legmélyebb 

tulajdonságait  fizikai  alkalmazásaik felől  közelíti  meg,  ragyogó  esszéje  az  ikozaéder 



szimmetriacsoportjai és az ötödfokú egyenlet megoldása közötti összefüggésről…

A Klein-féle matematika fejlődésének a csúcsára francia matematikus, Henri Poincaré 

(1854–1912) ért, az automorf-függvények fogalmának és elméletének megteremtésével. Az 

automorf  függvények elméletében minden egybeépül,  amit  a XIX. században lényegesnek 

hittek  a  matematikában;  vaskos,  nehezen megemészthető  köteteket  írtak  róluk.  Ma már  a 

matematikának  ez  a  fejezete  inkább  kuriozitás,  ragyogó  kitérő,  olyan,  mint  a  kortárs 

impresszionista festészet: lehetetlen folytatni s ilyen modorban dolgozni tovább, de lehetetlen 

kikerülni az alapjait. Látásmódunkat alakította át.

*

Ennek az  egész  szerteágazó,  termékeny matematikai  fejlődésnek a  centrumában Bernhard 

Riemann  (1826–1866)  rövid  időre  korlátozott  munkássága  áll.  Ha  a  XIX.  század 

matematikájának a történetét a XIX. század szempontjából akarná valaki megírni, a könyv 

nagy része Riemann egyetlen kötetnyi Oeuvre-jével foglalkozna. Ez az aránylag vékony (558 

oldal) kötet gyűjtőlencseként szedi össze a XIX. század matematikájának addigi eredményeit, 

s reflektorként világítja meg az utána következőket. A komplex-változós függvények elmélete 

szerepel itt, hatványsorokkal történő felépítésük és speciális differenciálegyenletekre kiszabott 

feltételek útján való definiálásuk szempontjából, azután a speciális feltételek mellett végzett 

határátmenet  elmélete  általában;  az  integrálás  új,  weierstrassi  szigorúságnak  megfelelő 

elmélete; a mérés szerepe a geometriában s összefüggése a terek görbületi viszonyaival; a 

matematikai  problémák  megvilágítása  a  fizikai  intuíció  segítségével.  Ha  korai  halála  s 

betegsége meg nem gátolja, s megismerheti az angol algebrai iskola hatásos formalizmusát, 

talán Riemann lett volna Felix Klein, Sophus Lie és Henri Poincaré egy személyben. A XIX. 

század igazi matematikai szimbóluma nem Gauss, hanem Bernhard Riemann.

Riemann  matematikája  is  a  Gausséhoz  kapcsolódik,  de  nem  közvetlenül,  hanem 

mestere,  Peter  Gustav  Lejeune-Dirichlet  (1805–1859)  matematikáján  keresztül.  A  XIX. 

század  kedvenc  elméletei:  a  trigonometrikus  sorok  elmélete,  a  többszörösen  periodikus 

függvények elmélete,  a  számelmélet  Dirichlet  elegáns,  szellemes,  nehéz  formalizmusában 

hatottak Riemannra. Dirichlet nyomában lett Riemann a modern matematika egyik meglepő, 

nehéz,  érdekes  diszciplínájának,  az  „analitikus  számelméletnek”  az  elindítója.  Az  egész 

számok  törvényeinek  a  folytonosság  fogalmára  felépülő  analízis  segítségével  történő 

vizsgálata termékeny, új területekre vezette a matematikát. Ezeknek a feltárásában igen fontos 

volt a P. L. Csebisev (1821–1894) körül kialakult pétervári matematikai iskola szerepe.



*

A  pétervári  iskola  szinte  egyetlen  generáció  alatt  megtanulta  mindazt,  amit  a  Nyugat 

matematikája  az  analízisben  alkotott,  s  ezt  a  hatalmas  anyagot  a  fizikai  és  technikai 

alkalmazások  szempontjából  megrostálva,  a  XX.  század  egyik  legfontosabb  matematikai 

irányának,  az  ún.  konstruktív  függvénytannak  a  megteremtéséhez  egyengette  az  utat. 

Pontosság, absztrakt fogalmazás és gyakorlati alkalmazhatóság egysége jellemző a pétervári 

iskola szemléletére. 

„Az elmélet  és  a  gyakorlat  kölcsönhatása  –  írta  Csebisev  –  hozza  létre  a  legszebb 

eredményeket, s ebből a közeledésből nemcsak a gyakorlat profitál,  hatására a tiszta 

tudomány fejlődése is fellendül: új területeket nyit meg, vagy már régen ismert dolgok 

új aspektusát mutatja meg.”

A példát Csebisev mutatta: az analitikus számelméletre vonatkozó absztrakt kutatásai mellett 

alapvető  a  mechanizmusok  elméletéről  szóló  munkája:  ebben  körvonalazta  az  analitikus 

függvények  megközelítését,  speciális  többtagú  kifejezéssel.  Csebisev  volt  a  későbbi 

alkalmazások szempontjából annyira fontos interpolációelmélet megteremtője is, itt főleg A. 

A. Markov munkái jelentősek az övéi mellett.  A tágabb értelemben vett „megközelítés”, a 

maradéktag-elmélet  problémái  foglalkoztatták  főleg  Ju.  V.  Szohockijt  (1842–1927),  az  ő 

munkái  igen  sok helyen érintkeztek  a  francia  analitikus  függvénytani  iskola  (Poincaré,  J. 

Hadamard,  E.  Picard)  munkáival.  Poincaréval  rokon  eredményekre  jutott  a 

differenciálegyenletek  megoldásának  stabilitásproblémáival  kapcsolatban  A.  M.  Ljapunov 

(1857–1918), az ő nehéz, megerőltető és önfeláldozó munka árán kapott eredményei a XX. 

század  matematikájában  egy  egész  nagy,  a  technika  fejlődése  szempontjából  sorsdöntő 

diszciplína kiindulásává váltak.

A pétervári iskola megjelenése s virágzása új korszak jele a matematika életében. Eddig 

a matematika eredményeiből a technika csak a legegyszerűbbeket használta, láttuk pl., hogy 

mennyire  elmaradt  a XIX. század elején az ipari  forradalom szülőhazájában,  Angliában a 

matematika. Az ipari forradalom vezérei egyebütt is megelégedtek az egyszerű számtannal, a 

magasabb  matematika  többnyire  az  egyetemek  belügye  maradt.  A XX.  század  második-

harmadik  évtizedétől  kezdve  megváltozott  a  helyzet.  Az  elvont,  absztrakt,  nagyon  nehéz 

matematikai elméletek egyre-másra behatoltak a technika s a gazdasági élet minden területére, 

úgyannyira, hogy napjainkban valóságos „matematikai civilizáció” kialakulásának lehetünk 

tanúi.



VI.

Hermann  Weyl (1885–1955),  a  modern  matematika  egyik  megteremtője,  1951-ben a  XX. 

századi  matematikát  a  Nílus  deltájához  hasonlította.  Majdnem  sivatagi  magányban  nőtt 

naggyá hosszú történelme alatt, s most, mikor a hatalmas folyam nagysága miatt ezer szétfutó 

ágra szakadt, a többi tudományok mind belőle igyekeznek vizet meríteni földjük öntözésére. 

Alig  egy  évtized  múlva,  1964-ben  Jean  Dieudonné7 ugyanabban  az  előkelő  amerikai 

folyóiratban, amelyikben Weyl a Nílus-deltához hasonlította és ezerfelé ágazónak nevezte a 

modern matematikát, azt írta, hogy a matematika soha olyan egységes és összefogott nem 

volt,  mint  ma.  Weyl  az  ezer  felé  hasadt  matematika  fejlődésében  fontosnak  érezte  az 

alkalmazások,  különösen  a  fizikai  alkalmazások  szerepét;  Dieudonné  egységes,  büszke 

matematikájának semmi szüksége az alkalmazások inspirációjára. 

„Még ha a matematikát erőszakkal el is választanák – írja – az emberiség minden más 

problémájától, akkor is elég tápláléka maradna, saját kérdései körében, évszázadokig.”

Ezerfelé ágazó és az alkalmazások tengerébe futó vagy egységes és önelégült tudomány a 

modern  matematika?  Akármilyen  is,  bizonyosan  óriási.  Olyan  óriási,  hogy  Weyl  is, 

Dieudonné is a modern matematika nagyon sok fejezetének még a nevét is kénytelen volt 

kihagyni összefoglalásából.

A modern matematika dzsungelében – a teljesség igényének még a látszatát is kerülve – 

az alábbiakban három szempont szerint próbálunk tájékozódni. Megkeressük a matematika 

sokféle szakadásának a forrását, leírjuk, miért tekintheti büszke önelégültséggel egységesnek 

és tökéletesnek önmagát, s vázoljuk, miként próbál megfelelni az alkalmazások igényeinek, s 

lesz eközben más, mint addig volt.

*

Igazában már a XIX. század matematikája sem volt egységes, kiváltképpen a század vége 

felé.  A széthúzó  törekvéseket  azonban  visszakényszerítette  a  sorba  professzor  Weierstrass 

porosz  szigorúsága,  s  a  közmatematikusok  a  nagy  hadseregben  mind  egyforma  fényesre 

csiszolták zubbonyukon az „epszilonotika” csillogó gombjait. Kifelé nem látszott, hogy foltos 

az egyenruha, és szorít a bakancs. Az a két ember, aki először le merte vetni a matematika 

7 Jean Dieudonné (1906–1992) (– a szerk. kieg.)



uniformisát, Bolyai János és Georg Cantor, kegyetlenül megbűnhődött bátorságáért. A nem-

euklidészi geometria és a halmazelmélet minden addigi matematikától különbözött. A nem-

euklidészi  geometria  szemlélettől  független  geometria  volt,  a  halmazelmélet  pedig  nem-

ellentmondásmentes matematika. A matematika fő büszkesége az eleaták nagy felfedezése óta 

éppen  az  ellentmondásmentesség  volt,  a  nem-euklidészi  geometriák  létjogosultságát  is 

ellentmondásmentes voltukkal indokolták.

Az  új  század  matematikája  azzal  a  megdöbbentő  paradoxonnal  kezdődött,  hogy  a 

matematika – éspedig éppen a szigorú weierstrassi matematika – megalapozásában alapvető 

„halmaz” fogalma nem-ellentmondásmentes. Az az egyszerű fogalom, hogy „az önmagukat 

nem tartalmazó halmazok halmaza” önellentmondás, önmagukat nem tartalmazó halmazokat 

nagyon  könnyű  megadni,  egyáltalában  nem  kivételesek.  Ilyen  pl.  a  természetes  számok 

{1, 2, 3, …} halmaza. A kapcsos zárójel jelzi az egyetlen halmazzá való összefoglalást. Az 

{1, 2, 3, …} halmaz mindegyik eleme pozitív egész szám, de maga az {1, 2, 3, …} halmaz 

nem  az. Így az {1, 2, 3, …} halmaz, a pozitív egész számok halmaza olyan halmaz, amely 

nem  tartalmazza  önmagát,  hiszen  önmaga  nem  pozitív  egész  szám.  Ebben  semmi 

ellentmondás  nincsen,  az  ellentmondás  akkor  jelentkezik,  ha  az  összes önmagukat  nem 

tartalmazó  halmazokat  össze  akarjuk  foglalni,  az  önmagukat  nem  tartalmazó  halmazok 

halmazát akarjuk definiálni. Ez a halmaz önellentmondás.

Tegyük fel ugyanis, hogy létezne ilyen halmaz. Akkor ez a halmaz vagy 1) tartalmazná 

önmagát, ami ellentmond a feltevésnek, vagy 2) önmagát nem tartalmazó halmaz lenne. A 

logika  szabályai  szerint  harmadik  lehetőség  nincs,  tertium  non  datur. De  a  2)  eset  is 

ellentmondás,  mert  feltételezett  halmazunk  nem  tartalmazhatná  az  összes önmagát  nem 

tartalmazó halmazt, hiszen feltevésünk szerint önmagát nem tartalmazó halmaz.

Ezt  a  Russell-féle  paradoxont  vagy  valamelyik  egyenértékű  formáját  a  mai 

matematikusok  legnagyobb  része  szójátéknak  tartja,  s  bagatellizálni  igyekszik.  Azonban 

történelmi  tény,  hogy  a  század  elején  a  legnagyobb  matematikusokat  izgatta  a  kérdés 

megoldása, s éppen a paradoxonok elleni küzdelemben lett nyilvánvaló az axiómarendszert 

fontossága. A mi szempontunkból most a többes szám a lényeges, mert az egyik legfontosabb 

tapasztalat éppen az volt, hogy a matematikában nem lehet egyértelmű axiómákat előírni. Az 

egyes axiómák megválasztása többé-kevésbé önkényes, csak az axiómák együttesétől, egy-

egy axiómarendszertől lehet és szabad jól meghatározott tulajdonságokat követelni. Például 

azt, hogy az axiómarendszerből ne lehessen afféle megengedhetetlen fogalmakat levezetni, 

mint  az  önmagukat  nem  tartalmazó  halmazok  halmaza.  Ilyen  axiómarendszert  azonban 

többfélét is ki  lehetett gondolni, s aránylag nem is túl  nehezen. A halmazelméleti  példa a 



matematika minden területén hatott, egy-egy axiómarendszer kiválasztásával és vizsgálatával 

a  matematika  új,  sokszor  igen  nagy jövendőjű  ágait  lehetett  elkülöníteni.  Íme,  a  sokfelé 

ágazás egyik oka.

*

Az axiómarendszerek kiválasztásának és vizsgálatának a problémáját itáliai matematikusok 

elevenítették fel a múlt század végén, de, mint egykor Euklidészé, most is egyetlen ember, 

David Hilbert (1862–1943),  neve szimbolizálhatja  a modern axiomatikát.  Híres könyve,  a 

Geometria alapjai valóságos XX. századi Elemeknek tekinthető,  módszerét  s  hatásosságát 

illetően  egyaránt.  Az  ebben  a  könyvben  először  összeszedett  és  kanonizált  elveknek 

megfelelően  dolgozta  ki  később  Hilbert  munkatársaival  a  halmazelmélet  és  a  logika 

ellentmondásmentesnek  látszó  axiómarendszerét,  s  ugyanezen a  nyomon haladva,  részben 

még  Hilbert  iskolája  előtt,  Bertrand  Russell8 és  Alfred  N.  Whitehead (1861–1947)  az 

axiomatikus matematikai logikát. Mindkét vállalkozás közös őse a sokáig elfelejtett Gottlob 

Frege  (1848–1925) volt. Ő  fedezte fel,  hogy a matematika megalapozásában másra vissza 

nem vezethető primitív fogalmakból és ezek között  a fogalmak között  létesíthető primitív 

relációkból kell  kiindulni.  Az ezekből levezethető tételekről szigorúan standardizált eljárás 

segítségével mindig el lehet dönteni, hogy két „logikai érték”, az „igaz” és a „hamis” melyike 

tartozik  hozzájuk.  Tertium  non  datur.  Frege  gondolatai  –  Hilbert  és  Russell 

megfogalmazásában – látszólag legyőzték a halmazelmélet  kételyeit,  a logika segítségével 

ellentmondásmentesen megalapozhatónak látszott a matematika.9

*

De vajon  maga  a  logika  megalapozható-e  „ellentmondásmentesen”?  Van-e  értelme  afféle 

dogmatikus kijelentéseknek, mint a tertium non datur elve? Miért kellene kizárni a harmadik 

vagy akárhányadik lehetőséget? Miért kellene egyáltalán a logikára alapítani a matematikát, 

hiszen  minden  matematika  alapja,  a  természetes  számok  1,  2,  3,  … sorozata  semmiféle 

logikára vissza nem vezethető.

8 Bertrand Russell (1872–1970) (– a szerk. kieg.)
9 Lásd újabban: Gottlob Frege: Logika, szemantika, matematika. Válogatott tanulmányok. Ford.: Máté And-

rás]. Szerk., a kommentárokat, a bevezetést és az utóhangot írta: Ruzsa Imre. Bp., 1980. Gondolat. 249 p.,  
[1] t. (– a szerk. megj.)



Ilyen  s  ezekhez  hasonló  kérdésekkel  bosszantotta  a  század  elején  kollégáit  Luitzen 

Egbert  Jan  Brouwer (1881–1966)  holland  matematikus.  S  mint  honfitársa,  Mondrian,  a 

festészetet  egyenes  vonalakra,  úgy  akarta  ő  a  matematikát  a  pozitív  egész  számokra 

visszavezetni.  A törekvésből létrejött  matematikai irány,  az intuícionizmus ma már inkább 

csak emlék, az izmusok kora a matematikában is régen elmúlott. De egykor az intuícionizmus 

radikális követelése szenvedélyes vitákat váltott ki, Brouwer látványos harca a formalizmus 

vezérével,  Hilberttel  még  jobban  megosztotta  a  már  amúgy  sem  túlságosan  egységes 

matematikát. Még az olyan úgynevezett „mérsékelt intuícionisták” is, mint Hermann Weyl a 

klasszikus analízis módszereit megmenteni igyekvő formalizmus ellen fordultak. 

„Nem az igazság érdekli Hilbertet – írta Weyl 1927-ben –, hanem az, hogy megmentse a 

régi analízis ellentmondás-mentességét.” 

A Hilbert-féle  axiomatika,  ha  megvalósulna,  olyasmi  lenne,  mint  az  automata,  „amely 

tetszőleges  A tulajdonság  bedobásával  kiadná  azt  az  A individuumot,  melynek  biztosan 

megvan  az  A tulajdonsága,  feltéve,  hogy  ilyen  individuum  egyáltalán  létezik”.  Ilyesféle 

matematikából sohasem fakadnának új megismerések, legfeljebb más és más rövidítések. 

„Hilbert  –  írja  Weyl  már  említett,  1951-es  összefoglaló  cikkében  –  úgy  próbálta 

megmenteni a klasszikus matematikát, hogy értelmes tételek rendszeréből értelmetlen 

formulákkal való játékká alakította át, s kimutatta, hogy ez a játék sohasem vezet két 

ellentmondó,  F és  nem-F formulára.  Az  ellentmondás-mentesség,  nem  az  igazság, 

Hilbert célja. Az ellentmondás-mentesség bizonyítását célzó próbálkozásai feltárták a 

matematika bámulatosan komplex logikai struktúráját. Az első lépések biztatóak voltak. 

Azután  Gödel  felfedezése  mély  árnyékba  borította  Hilbert  vállalkozását.  Maga  az 

ellentmondás-mentesség  is  formulával  fejezhető  ki.  Mármost  Gödel  bebizonyította, 

hogy ha a matematikai játék történetesen ellentmondásmentes, akkor az ellentmondás-

mentesség formuláját sohasem lehet magában a játékban bebizonyítani.”

*

Kurt  Gödel10 világraszóló  tételében  talán  még meglepőbb és  fontosabb volt  a  bizonyítási 

módszer,  mint  amit  bizonyított.  Hiszen  intuícionista  vagy  intuícionista-szimpatizáns 

matematikusok addig is szívesen tekintették a matematikát lényegében nem formalizálható, 

10 Kurt Gödel (1906–1978) (– a szerk. kieg.)



nyitott,  keletkezésben  levő  rendszernek.  A halmazelmélet  egyik  korai  összefoglalója,  G. 

Hessenberg például természetesnek találta a halmazelmélet paradoxonait,  hiszen a számsor 

végtelenségéhez  hasonlóan  ezek  is  „a  tapasztalat  befejezhetetlen  jellegét”  tükrözik.  De 

Hessenberg neokantiánus volt, s Fries filozófiájára hivatkozva fogadta el a paradoxonokat.

Gödel  semmiféle  filozófiára  nem  hivatkozott,  egyszerűen  számokat,  közönséges 

számokat használt a bizonyításában. Ez a dologban a különös, ez a bizonyítás szépsége és 

eleganciája. Gödel a Russell-féléhez hasonló halmazelméleti paradoxonból indult ki, az ún. 

Richard-féle  paradoxonból.  Ez  a  paradoxon  speciális  módon  megkonstruálandó  számokra 

vonatkozik, és elkerülhető, ha gondosan megkülönböztetjük az aritmetikán belüli állításokat 

azoktól az állításoktól, amelyek magát az aritmetikát valamilyen jelölési rendszerben helyezik 

el, azaz megkülönböztetjük az ún. „metamatematikai” formuláktól.

Gödel  először  is  kidolgozta,  hogyan  lehet  minden  formulát,  a  metamatematikai 

formulákat  is,  közönséges  számokkal, tehát  a  közönséges  aritmetikán  belül  reprezentálni. 

Azután  olyan metamatematikai  formulát  tekintett,  amely azt  állítja  önmagáról,  hogy nem 

bizonyítható,  és megkereste ehhez a formulához tartozó  aritmetikai formulát.  Megmutatta, 

hogy  ha  ez  a  formula  az  aritmetikában  bebizonyítható,  akkor  bebizonyítható  a  formula 

formális tagadása is, márpedig ha egy axiómarendszerből egy formula és formális negációja 

egyaránt levezethető, az axiómarendszer nem ellentmondásmentes. Ha viszont az aritmetika 

axiómarendszere ellentmondásmentes, akkor sem ez a formula, sem formális tagadása nem 

bizonyítható,  a formula  az aritmetika axiómarendszerében eldönthetetlen.  Minden formális 

axiómarendszer eldönthetetlen problémákkal terhes. A formalista matematika igazi ellensége 

nem az intuícionizmus volt, hanem a Gödel-tétel: belülről rombolta le.11

Az intuícionista matematika könnyebb helyzetben volt: az ő érvényességi kritériumát, 

az  egész  számok  sorára  való  redukálhatóságot  nem  érintette  a  Gödel-tétel  által  okozott 

földrengés. Most jött meg az intuícionista matematika nagy kora, s a rekurzív függvények 

elméletében  az  intuícionista  redukálhatósági  elv  a  Gödel-tétel  bizonyításában  alkalmazott 

módszerekkel  társulva  egy  egész  nagy,  új  matematikai  diszciplínát  teremtett.  Itt  az 

axiómarendszerek vizsgálatát  felváltja  a számítási  eljárások, az  algoritmusok vizsgálata.  A 

tétel  „igaz”  vagy „hamis”  voltának a  vizsgálata  helyett  az  a  kérdés,  létezik-e  valamilyen 

algoritmus  a  probléma  effektív  kiszámítására. Pontosabban:  egyes  tételek  valamely 

axiómarendszeren belüli igazsága vagy hamissága helyett arra kell ebben az új matematikában 

11 Lásd  újabban:  Douglas  R.  Hofstadter:  Gödel,  Escher,  Bach.  Egybefont  gondolatok  birodalma.  
Metaforikus fúga tudatra és gépekre, Lewis Carroll szellemében. Ford.: Lipovszki Gábor. 3. utánny. Bp.,  
2005 [!2012]. Typotex. XXI, 777 p.; Raymond M. Smullyan: Gödel nemteljességi tételei. 3. kiad. Bp.,  
2006. Typotex. 165 p. (A logika világa) (– a szerk. megj.)



válaszolni,  hogy  adott  típusú  problémák  megoldhatók vagy  nem-megoldhatók. A 

megoldhatóság  egy  effektív  kiszámítás,  egy  tényleges  algoritmus  megadásában  áll,  a 

megoldhatatlansághoz bizonyítani kell, hogy ilyen algoritmus nem létezik. Ha létezik ilyen 

algoritmus,  akkor  –  legalábbis  elvben  –  mindig  megadható  egy  egyszerű  szimbolikus 

számolási eljárásokkal definiált „számológép”, amely ezt a kiszámítást elvégzi. Az ilyen „elvi 

számológépet” (azaz a definiált matematikai műveleteket) kitalálója, Allan M. Turing (1912–

1954) után Turing-gépnek nevezik. A Turing-gép természetesen nem anyagi berendezésekből 

álló gép, de – akárcsak az egész elmélet, amelynek keretében létrejött – a leghatalmasabb 

impulzus  volt  a  tényleges,  bonyolult  szerkezetű  modern  számológépek  megteremtéséhez. 

Ebben az új számológép-matematikában azután egészen különösen, minden addigitól eltérő 

módon keveredik anyagi realizáció és matematikai elmélet: egy kis túlzással képletesen azt 

lehetne mondani, hogy a matematika a gép „anyagi” alkatrészévé válik, annyira függ a gép 

anyagi struktúrájától, s egyben annyira megszabja ezt az anyagi struktúrát. A szakirodalom a 

gép „nyersanyagához” (hardware) hasonló szóképzéssel valóban úgy is nevezi ezt a „szellemi 

anyagot”, hogy „puha anyag”, software. A számológépek tehát nem „automaták”. Anyagukhoz 

tartozik a  matematika elméleti  fogalomvilága,  amelyik  – a  Gödel-tétel  óta  mindenki  által 

elismerten  – nyitott  és  soha  le  nem zárható  világ.  A nagy teljesítményű  számológépektől 

éppen ezért várta Neumann János (1903–1957), egyik megalkotójuk s a modern matematika 

legsokoldalúbb  lángelméje,  a  matematika  új  területekkel  gazdagodását  és  fokozatos 

átalakulását.  Így  vezetett  a  matematika  logikai  alapjainak  vizsgálatából  kinőtt  gépi 

matematika  is  a  nagy folyam még  további  differenciálódásához.  Az alapkutatások  a  XX. 

század matematikájában végül mindig a nagy tudomány ágakra szakadását eredményezték.

*

A halmazelmélet,  amelyik  az  alapkutatásokban  ilyen  szétágazóvá  tette  a  matematikát,  az 

egyes  matematikai  szakdiszciplínákon  belül  egészen  másként  hatott.  Lassan  mindenüvé 

behatolt,  átalakította  a  matematika  minden  ágát.  Az  átalakulás  a  függvények  tanában,  az 

analízisben kezdődött.  A  halmazelmélet  alapfogalmai:  az  „elem”  és  a  „halmaz”  és 

alaprelációja: a „halmazba tartozás” szempontjából a függvény addigi fogalma és az analízis 

korlátozása a „jó magaviseletű” függvényekre tűrhetetlenül primitívnek látszott. Úgy kellett 

általánosítani  az  analízist,  hogy  alkalmas  legyen  az  új,  halmazelméleti  módon  definiált 

függvények tárgyalására is. Ehhez mindenekelőtt az integrál fogalmát kellett megszabadítani 

a terület, ill. az (akárhány dimenziós) térfogat fogalmától. Hiszen például az egész számok 



vagy a  racionális  számok  halmazának  nincsen  hosszúsága  vagy területe,  holott  ennek  és 

ilyesféle halmazoknak fontos szerepe van az analízisben. Francia matematikusok, René Baire 

(1879–1932), Émile Borel (1871–1956) és Henri Lebesgue (1875–1941) vették észre, hogy az 

új, halmazelméletnek megfelelő függvénytanban a térfogat fogalmát kell más, általánosabb 

fogalommal,  a  mérték  fogalmával  helyettesíteni.  A  mérték  a  térfogat  matematikai  

szempontból lényeges tulajdonságainak, pl. az összegezhetőségnek, az absztrakciója. Éppen 

ez az  absztraktsága a nagy előnye a térfogattal összehasonlítva. Semmi akadálya ugyanis, 

hogy pl. egy egyenes szakasz racionális pontjából álló halmaz mértékéről beszéljünk, holott a 

térfogatfogalom szerint egy ilyen halmaz reménytelenül üres. Lényegében véve persze „üres” 

a mértékfogalom szerint is, de ezt most úgy lehet mondani, hogy „nulla mértékű halmaz”, s ez 

óriási, hihetetlenül nagy különbség.

Az  új  mértékfogalom  segítségével  definiálta  Lebesgue  az  integrált.  Egyszerűség 

kedvéért a kétdimenziós esetet tekintve azt lehetne mondani, hogy a klasszikus, Riemann-féle 

integrál az y = f(x) görbe alatti területet adja meg az x = a és x = b pontokban emelt ordináták 

között, a Lebesgue-integrál pedig az  x-tengely  x =  a és  x =  b pontja közé zárt korlátos  {A} 

ponthalmaz pontjaiban az y = f(x) függvény által értelmezett Bx ordináták {B} halmazának a 

mértéke. „Közönséges”  esetben  persze  a  Lebesgue-integrál  eredménye  ugyanaz,  mint  a 

Riemann-integrálé,  de a  Lebesgue-integrál  sokkal  kevesebbet  kíván  meg,  s  olyankor  is 

alkalmazható, mikor a régi integrálnak semmi értelme nincs. Így pl. a Riemann-integrálhoz 

szükséges,  hogy  az  x-tengely  a és  b pontja  közötti  halmaz  egyenes  szakasz  legyen,  a 

Lebesgue-integrálnál  {A} tetszőleges korlátos ponthalmaz, amely lehet pl. az a és  b pontok 

közötti szakaszon levő racionális pontok halmaza.

17. ábra. Lebesgue-integrál            Riemann-integrál

Az új  integrálfogalom azért  volt  roppant  fontos,  mert  azoknak  a  függvényeknek  az 

összessége,  amely függvények négyzete Lebesgue-integrálható, Riesz Frigyes  (1880–1956) 

felfedezése nyomán matematikai műveletek tekintetében azonosnak, „izomorf-nak” bizonyult 



a Hilbert-féle megszámlálhatóan végtelen sok dimenziós euklidészi térrel. Ahogyan a Hilbert-

féle vektortérben egy vektor hosszúságnégyzetének végtelen sok komponense véges négyzet-

összegét tekintjük, úgy azon függvények osztályában, amely függvények négyzete Lebesgue-

integrálható,  egy f(x) függvény  „hosszúságnégyzetét”  a  függvény  négyzetének  Lebesgue-

integrálja definiálja. Utóbbi függvényosztály tehát úgy tekinthető, mint valami absztrakt tér, 

függvénytér, s  ennek  a  függvénytérnek  meg  a  Hilbert-féle  végtelen  sok  dimenziós 

vektortérnek  a  közös  tulajdonságait  absztrahálva  alkották  meg  az  absztrakt  Hilbert-teret,  

amely Neumann János munkája nyomán a kvantumelmélet matematikai alapja lett.

A matematikában  magában  ugyanakkor  még  általánosabb  absztrakt  terek  elméletét 

dolgozták ki. Ezt az irányt, a modern absztrakt terek nagyon nehéz elméletét Riesz Frigyes  

mondatával jellemezhetjük legjobban: „Nem a számközt vagy ponthalmazt helyettesítem – 

írja  1937-ben  –  absztrakt  halmazzal,  nem  a  folytonos  függvényeket  általánosabb 

függvényosztállyal, hanem maguknak a függvényeknek a szerepét veszik át absztrakt elemek 

és a függvényosztályét ezeknek az elemeknek az összessége, melyet néhány, nagyon kevés, az 

elemek  összeadását  illető  föltevéssel  jellemzünk.”  S  így,  az  absztrakt  terek  globális 

szemléletével az új analízis a modern matematika egy másik rohamosan fejlődő ágával, az 

absztrakt algebrával fonódott egybe.12

*

Tudták azt már az angol algebristák a XIX. század közepén, hogy az algebrában a műveletek 

„számítanak”.  A számoknak algebrai  műveletek szempontjából történő vizsgálata  a század 

végére nagy, önálló diszciplínává, az algebrai mennyiségek elméletévé sűrűsödött. Az algebrai 

számok,  ugyanúgy,  mint  a  valós  számok,  néhány  egyszerű,  az  összeadásra  és  szorzásra 

vonatkozó  axiómával  jellemzett  összességgé  egyesíthetők.  Ezt  az  összességet  nevezték 

algebrai, ill. valós számtestnek. A számtesteket a következő axiómák definiálják:

(1) Az összeadás és szorzás kommutatív (magyarul „felcserélési”) törvénye: a + b = b + 

a és ab = ba.

(2) Az összeadás és szorzás asszociatív („társítási”) törvénye: (a + b) + c = (a + b) = c 

és (ab)c = a(bc).

12 Lásd: Riesz Frigyes összegyűjtött  munkái.  Sajtó alá rend.:  Császár  Ákos.  1–2. köt.  Párizs – Bp.,  1960.  
Gauthier-Villars – Akadémiai Kiadó. 1601 p., 2 t.; A matematikus Riesz testvérek. Válogatás Riesz Frigyes 
és Riesz Marcel levelezéséből. Összeáll.: Szabó Péter Gábor. Bp., 2010. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 
391, [5] p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 59.); Kiváló tisztelettel. Fejér Lipót és a Riesz 
testvérek  levelezése  magyar  matematikusokkal.  Összeáll.:  Szabó  Péter  Gábor.  Bp.,  2011.  Magyar 
Tudománytörténeti Intézet. 193 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 87.) (– a szerk. megj.)



(3)  A  disztributív („beszorzási”)  törvény,  amely  összekapcsolja  az  összeadást  és  a 

szorzást: (a + b)c = ac + bc.

(4) A kivonás axiómái: (41). Létezik 0 „zérus” elem, amelyre a + 0 = 0 + a = a bármely 

a-ra. (42) Minden a számhoz megadható egy – a szám úgy, hogy a + (– a) = (– a) + a = 0 

legyen.

(5) Az osztás axiómái: (51). Létezik  e egységelem, amelyre  ae  = ea = a minden  a-ra. 

(52) Minden a ≠ 0-hoz létezik egy olyan 1/a szám, amelyre érvényes a ∙ 1/a = 1/a ∙ a = e.

Ezekben az axiómákban  a, b és  c tetszőleges racionális, valós vagy komplex szám lehet, s 

akkor  az  axiómák  a  racionális,  a  valós,  illetve  a  komplex  számtestet  definiálják.  Egész 

számok esetében azonban az (5) axiómák már nem érvényesek, az egész számok összessége 

nem test.  De  az  (1)–(4)  axiómák  most  is  érvényesek,  az  egész  számok  összessége,  az 

„integritástartomány”  egyenesen  definiálható  ezekkel  az  axiómákkal.  Mármost  annak  a 

mintájára, ahogyan az egész számok összessége beágyazódik pl. a racionális számtestbe, a 

lehető  legáltalánosabb  számtestben,  az  algebrai  számtestben  is  sikerült  konstruálni  sok 

tekintetben  az  egész  számokra  emlékeztető  képződményeket.  Ezeket  nevezte  Dedekind 

ideáloknak. Az ideálok összessége megint olyan együttes, amely lényegében a fenti (1)–(4) 

axiómákkal  definiálható.  Egy  ilyen  együttest  gyűrűnek neveznek,  az  ideálok  speciális 

követelményeket  kielégítő  részgyűrűk,  mint  ahogyan  a  közönséges  egész  számok  is  az 

„integritástartomány” nevű gyűrű részgyűrűi.

Ezen a ponton azonban a számfogalom, még ha olyan általános is volt, mint az algebrai 

mennyiségek elméletében, fölösleges teherré vált,  s  ugyanilyen akadály volt  a közönséges 

algebrai műveletekhez való ragaszkodás. Az algebra eldobta a számok, algebrai műveletek és 

egyenletek mankóit, s a XX. század második évtizedétől kezdve fokozatosan magától, mankó 

nélkül kezdett járni. Az első, aki ennek a forradalmi változásnak a jelentőségét felismerte, 

Ernst von Steinitz (1871–1928) volt. 

„Ha S elemek valamilyen rendszerét jelenti – írja 1910-ben, az absztrakt testek elméletét 

megalapozó  dolgozatában  –,  akkor  az S rendszer  kompozícióstörvényének  nevezek 

minden olyan megállapítást,  amely ezen rendszer minden  a, b elempárjához, melyek 

egyenlőek is lehetnek, ugyanezen S rendszer egyetlen c elemét rendeli hozzá.” 

Mármost  ha  egy  rendszerben  két ilyen  kompozícióstörvényt  adunk  meg,  az  egyiket 

összeadásnak,  a  másikat  szorzásnak  lehet  nevezni, de  ez  lényegtelen  elnevezés,  a  két 



kompozícióstörvény  most  nem  számokra,  hanem  minden  konkrét  jellegtől  megfosztott 

absztrakt elemekre érvényes, és a fenti (1)–(5) axiómák definiálják.

Látszólag  csak  a  szempont  változott,  valójában  azonban  ez  az  absztrakt  értelmezés 

kiszakította  az  algebrát  egyenletekbe  zártságából,  és  a  modern  matematika  többi  nagy 

diszciplínáival, halmazelmélettel, függvények vizsgálatával, geometriával kapcsolta össze. Az 

absztrakt algebra lett az egész modern matematika szíve és tüdeje: ez pumpálja a vért a nagy 

gólem minden szervébe és végtagjába, s ez frissíti meg a konkrét matematizálás munkájában 

elfáradt képleteket a maga afigurális, absztrakt tisztaságában. Az absztrakt algebra volt a két 

világháború közötti korszak matematikájának legnagyobb élménye és legfontosabb fejezete. 

Steinitz, Emmy Noether (1882–1935), Emil Artin (1898–1964), Bartel L. Van der Waerden,13 

Wolfgang  Krull14 munkája  nyomán  hatalmasan  fejlődött  az  absztrakt  testek  és  gyűrűk 

elmélete,  s  egyesült  a  múlt  század  több  matematikai  diszciplínájában  megismert 

csoportfogalom absztrakciójából született csoportelmélettel.

Az absztrakt  algebra  páratlan  sikerét  nemcsak  nagy általánossága  magyarázza.  Már 

Steinitz  észrevette,  hogy az  absztrakt  rendszerek  egyik  nagy előnye:  könnyű – legalábbis 

elvben könnyű – összehasonlíthatóságuk. 

„Két kettős kompozíciójú absztrakt rendszert,  S1-et  és  S2-t  – írja – izomorfnak vagy 

azonos  kompozíciós  típusúnak  nevezünk,  ha  elemeik  kölcsönösen  egyértelműen 

egymásra  leképezhetők  úgy,  hogy  az  egyik  rendszer  bármely  két  eleméből  képzett 

összegnek és szorzatnak a másik rendszerben az illető két elem képének összege és 

szorzata feleljen meg.” 

Ez a fogalom, az  izomorfizmus fogalma volt a varázskulcs a különféle algebrai rendszerek 

szerkezeti problémáihoz.

*

A  második  világháború  utáni  korszak  legnagyobb  hatású  matematikai  irányzata 

elválaszthatatlanul  összefonódott  a struktúrák fogalmával.  Az  absztrakt  algebra  – 

célkitűzésével és munkamódszerével egyaránt – előkészítette a talajt a matematikai struktúrák 

vizsgálatához,  de  az  új  matematika  kialakulásához  még  jelentős  hangsúlyeltolódás  volt 

szükséges az algebrai módszertől a struktúrák irányába. Az eltolódás egyben földrajzi is volt: 

13 Bartel L. Van der Waerden (1903–1996) (– a szerk. kieg.)
14 Wolfgang Krull (1899–1971) (– a szerk. kieg.)



a  harmincas  évek  elejétől  kezdve  a  német  matematika  rohamosan  elvesztette  addigi 

vezetőhelyét, s élvonalba került a francia, amerikai és szovjet matematika.

A harmincas évekig a francia matematika eléggé elmaradt a fejlődéstől: nagy nemzeti 

tradíciói mind az új, absztrakt fejlődés ellen hatottak. Éppen ezen akartak segíteni a fiktív 

„Nicolas Bourbaki” fedőnév alatt rejtőzködő fiatal francia matematikusok, a „Bourbakisták”. 

Ők is az absztrakt algebra struktúráiból indultak ki, az izomorfia elvével felfegyverzetten. De 

náluk az absztrakció eredmény helyett  eszközzé vált, eszközzé a matematika – s nemcsak az 

algebra!  –  nagy,  alapvető  strukturális  összefüggéseinek  a  reprezentálására.  A Bourbaki-

matematika absztrakt elemekből álló absztrakt rendszerek közötti absztrakt összefüggéseket 

vizsgál,  s  bár  az  elemekből  indul  ki,  ezeket  az  elemeket  csakis  a  roppant  bonyolult 

összefüggésekből álló absztrakt rendszerekben lehet értelmezni.  Durván szólva azt lehetne 

mondani, hogy ez a folyamat elemtől elemig, miközben magának az elemnek a jelentősége is 

teljesen elvész (a jelentése már elébb elveszett), ez a struktúra. Vagy pontosabban, Bourbaki 

szavaival: 

„a  matematikai  struktúra  névvel  jelölt  különféle  fogalmak  közös  jellemzője,  hogy: 

semmiféleképpen nem specifikált természetű elemek halmazára vonatkozik,  egy vagy 

több reláció definiálja, melyben ezek az elemek szerepelnek, végül feltételezzük, hogy 

az adott relációk vagy megadott és felsorolt feltételekből vezethetők le, vagy a tekintett 

struktúra  axiómái. Egy  adott  struktúra  axiomatikus  elméletét  felépíteni  annyi,  mint 

levezetni a logikai  következményeket  a  struktúra axiómáiból,  de úgy,  hogy eközben 

tilos minden egyéb, a tekintett elemekre vonatkozó hipotézis  (kiváltképpen az elemek 

»természetére« vonatkozóan)”.

Bourbaki  háromféle  struktúrát  különböztet  meg,  az  algebrai  struktúrákat,  a  rendezett 

struktúrákat és a topologikus struktúrákat. Algebrai struktúrákra már láttunk néhány példát, a 

rendezett  struktúrák  lényegében hasonlóak,  csak  itt  az  elemek között  értelmezve van egy 

rendezési reláció, pl. „x nagyobb, mint y, vagy egyenlő vele”, ,,x magában foglalja y-t” stb. A 

rendezett  struktúrák  sokkal  bonyolultabbak,  sokkal  feljebb  vannak  a  „struktúrák 

hierarchiájában”, mint az algebrai struktúrák. A legelemibb rendezett struktúrában, a részben 

rendezett halmazokban egy ≤ reláció van megadva olyan axiómákkal, hogy két a és b elemre 

vagy az  a =  b,  a <  b,  b  <  a esetek egyike  álljon,  vagy egyik  sem. Ha utóbbi  eset  nem 

lehetséges,  azaz  ha  két  elem nem lehet  összehasonlíthatatlan, akkor  a  struktúra  teljesen 

rendezett, vagy más néven lánc.



Vannak  speciális  részben  rendezett  halmazok,  amelyek  két,  az  „összeadással”  és  a 

„szorzással”  analóg  művelettel  definiálhatók.  Ennek  a  két  műveletnek  is  rendezés  az 

eredménye,  de  így,  közvetve  definiálva  a  rendezést  a  struktúra,  amelynek  háló a  neve, 

közelebb  kerül  az  absztrakt  algebra  struktúráihoz,  és  vizsgálata,  a  hálóelmélet az  algebra 

egyik részévé válik. A hálóelmélet a harmincas évek második felében, a negyvenes években 

fejlődött ki, leginkább amerikai matematikusok munkája nyomán. Garrett  Birkhoff15 mutatta 

meg, hogy ennek a viszonylag egyszerű struktúrának a segítségével a matematika milyen sok, 

s meglepően távoli diszciplínáját kapcsolatba lehet hozni egymással, de – s ez az elmélet nagy 

szépséghibája volt – ehhez kölcsön kellett kérni egyet s mást a struktúrák hierarchiájának 

következő, nagy világából, a topológiából.

18. ábra.

A  negyvenes-ötvenes  évek  matematikájában  kétségkívül  a  topologikus  struktúrák 

vizsgálatában elért eredmények voltak a legszenzációsabbak. Bourbakiék sejtése, akik már a 

harmincas  években  alapvetőnek  tartották  a  matematika  elvi  felépítése  szempontjából  a 

topológiát, fényesen bevált. Absztrakt módon majdnem megfoghatatlannak látszó fogalmakat 

s  relációkat  kellett  itt  teljesen  absztraktul  és  axiomatikusan  megfogalmazni.  Hogyan  kell 

például absztrakt művelettel kifejezni egy tetszőleges felületből valamely irányított zárt görbe 

által kivágott lemezt és magát a görbét, mint a lemez  határát? S azt a tényt, hogy vannak 

felületek, mint pl. az ábrán látható tóruszfelület, amelyeken irányított zárt görbék húzhatók, 

anélkül hogy lemezt vágnának ki a felületből? S hogyan kell – megint absztrakt, szemlélettől 

független módon – a kétféle irányított zárt görbét megkülönböztetni egymástól, s hogyan lehet 

ezt  a  különbséget  a  felületek  változatlan  jellemzőjévé  alakítani,  miközben  a  felületek  a 

legkülönbözőbb  folytonos torzításokat  szenvedhetik:  nyújthatók,  zsugoríthatok,  gyűrhetők, 

mosógépbe tehetők –  éppen csak  elszakítani  és  összeragasztani  nem szabad őket.  S  ha a 

bonyolult felületeket a jobb áttekinthetőség kedvéért mégis feldaraboljuk, hogyan kell újra 
15 Garrett Birkhoff (1911–1996) (– a szerk. kieg.)



egyszerűbb darabokból összerakni úgy,  hogy a folytonos torzítások szempontjából állandó 

tulajdonságokat, beleértve a felület „irányítását” is, újból visszakapjuk? Milyen felületté lehet 

például szétvágni és újra összerakni az egyoldalú „Möbius-féle szalagot”? 

19. ábra. Möbius-szalag

Természetesen sohasem szabad csupán kétdimenziós felületekre gondolni, a szemlélet csak 

mankó, és az absztrakt megfogalmazás egyik nagy előnye, hogy tetszőleges dimenziószámra 

érvényes.  Magát  a  dimenzió  fogalmát  sem  lehet  megfogalmazni  ilyen  folytonos 

alakváltoztatásokra, topologikus transzformációkra való hivatkozás nélkül. A szemlélet ruhája 

és húsa alatt  meg kellett  keresni a roppant bonyolult  kombinatorikával felépített  absztrakt 

struktúra csontvázát.

Ezeket az új struktúrákat csak az absztrakt algebra formavilágán és módszerein felnőtt 

matematika találhatta meg, de az új tudomány, az algebrai topológia alapvető struktúrái már 

nem algebraiak,  s  még a  – szokásos  értelemben vett  –  halmazelmélet  keretei  között  sem 

férnek el. Ezeknek a struktúráknak a magasságából hirtelen meglepő kilátás nyílott az egész 

matematikára,  a  fizikai  alkalmazásokban  oly  fontos  differenciálgeometriától  kezdve  a 

matematikai  logika  legelvontabb  kérdéseit  tárgyaló  elméletekig,  s  nem  lehetetlen,  hogy 

agyvelőnk maga is topologikus szabályokkal dolgozva alakítja át a látott világ szemléletes 

formáit  absztrakt  képzetekké.  Az egységes  matematika,  amelyet  az „alapok” vizsgálatával 

nem  sikerült  megközelíteni,  a  folyton  mélyülő  és  specializálódó  kutatásokból  végre 

megszületett. Az új matematika, napjaink matematikája, a matematikai „szakember” diadala.

*



A szakember, ha jó szakember, pontosan ismeri szakmája lehetőségeit és korlátait. A legtöbb 

órás például nem szívesen vállalkozik cipőfelsőrész készítésre, pedig nem lehetetlen, hogy 

finom műszereivel egészen különleges cipőket tudna készíteni. A matematikai alkalmazások 

szépsége azonban éppen az ilyen lehetetlennek és értelmetlennek látszó feladatok vállalása. 

Az  újkori  matematika  születésétől  kezdve  tűrni  kénytelen  más  szakmák  igényeit  s 

beleszólását,  hiszen  megszületését  s  gyors  fejlődését  is  a  mechanika  és  később  a 

mechanikával  párhuzamosan  fejlődő  mechanizmusok  igényeinek  köszönhette.  S  mikor  a 

gyors  fejlődés  után,  a  XIX.  században  szigorú  egyetemi  professzorok  vizsgáztatták  a 

matematikát önmaga megismerése céljából, már legyőzhetetlen erővel jelentkezett egy új és 

nagy jövőjű szakma, az elektromosságtan követelése és igénye.

Az új matematika egyik legfontosabb s napjainkban legtöbbet emlegetett fejezete, az ún. 

„általánosított  függvények”  vagy  „disztribúciók”  elmélete  például  teljes  egészében 

elektromérnökök  munkájából  született.  A  múlt  század  végén  alkotta  meg  a  diszciplína 

alapvető  fogalmait  és  módszereit  Oliver Heaviside  (1850–1925)  elektromos  áramkörök 

jelenségeinek a tárgyalására, szemléletes és egyáltalában nem szigorú formában. Saját szavai 

szerint  nem  „rigoristáknak”  írt,  „hanem  az  olvasók  sokkal  nagyobb  rétegének,  akiknek 

kevesebb  az  előítéletük,  bár  matematikai  tudásuk  a  rigoristákéhoz  képest  szalmaszál  a 

kazalban”. A „rigoristák” bosszúja nem is maradt el, Heaviside érdemeit sokáig inkább csak 

mérnök-matematikusok ismerték el, mint például Balthasar  van der Pol (1909–1959), az új 

elmélet egyik legaktívabb kiépítője és alkalmazója. Mikor azután P. A. M. Dirac az elméleti 

fizikába is kénytelen volt  bevenni egy ilyen „szabálytalan” függvényt,  amely a klasszikus 

matematika szabályai szerint megengedhetetlenül viselkedik, és éppen e miatt a viselkedése 

miatt  szükséges,  a  szakmatematikusok  is  érdeklődni  kezdtek  az  új,  Heaviside-féle 

függvényfogalom iránt, s nemsokára több, egymással egyenértékű megalapozási és felépítési 

módja  született  az  új  elméletnek  a  szigorú  matematika  világában.  Az  „általánosított 

függvényt”  adott  feltételeket  kielégítő  végtelen  függvénysorral  ekvivalens  függvénysorok 

összessége  definiálja:  speciális  függvénysokaságokon  értelmezett  függvény  tehát,  s  így 

elmélete a függvényterek elméletéhez kapcsolódik, amelyeknek egyik esete volt az absztrakt 

Hilbert-tér. A gyakorlati alkalmazás igényéből született diszciplína így alig fél évszázad alatt 

az absztrakt matematika nagy áramába ömlött, s ebben az absztrakt, szigorú alakjában újabb, 

addig nem is remélt alkalmazásokat talált.

Ez  az  önindukciós  kör  alkalmazásoktól  tiszta  matematikán  keresztül  újabb 

alkalmazásokig  a  modern  matematika  egyik  legjellemzőbb  vonása.  További  példaként 

említhetnénk a valószínűség-számítást  vagy az információelméletet,  a véletlen események, 



illetve a híradástechnika problémáiból kinőtt két nagy diszciplínát. Említhetnénk a gazdasági 

és  üzemi  tervezés  feladatait  rendszerező  operációkutatást,  a  különféle  gépi  és  organikus 

szabályozóberendezések  tulajdonságait  absztraháló  kibernetikát,  a  komplex  mechanikai 

rendszerek bonyolult stabilitási problémáiból sűrűsödő nemlineáris módszereket, mindenütt 

ugyanezt a szoros kapcsolatot találnánk alkalmazás és elmélet között. A sikeres alkalmazások 

egyik  legfontosabb  ismertetője  éppen  az,  hogy a  „tiszta”  matematikát  is  gazdagítják.  Az 

alapok  kíméletlen  kritikája  differenciálja,  az  egyes  diszciplínák  végsőkig  követett 

absztrakciója  egységesíti,  az  alkalmazások  kihívása  állandóan  gazdagítja  a  modern 

matematikát.  A három tényező  bölcs  egyensúlya  a  nagy tudomány  sikerének  s  példátlan 

tekintélyének a titka. S mint minden ennyire komplex rendszer esetében, az egyensúly itt is 

kényes, és időlegesen eltolódhat valamelyik tényező irányába. Talán éppen kisebb-nagyobb 

eltolódásoknak köszönheti a modern matematika nagy alkalmazkodóképességét.

Epilógus

Euklidész valamelyik matematikára kíváncsi uralkodót – talán a dagadt lábú Ptolemaioszt – a 

legenda szerint ezzel a mondással rázta le: „a matematikához nem vezet királyi út”. A mi 

korunk  matematikusai  nem  ilyen  zárkózottak.  Nem  vonakodnak  a  népszerűsítéstől,  s 

különféle formában kínálják a matematika egyik-másik fennsíkjára vezető – turistautakat. S 

míg a  kiránduló  le  nem tér  a  jelzett  útról,  rendszerint  nincsen is  nagyobb baj,  legfeljebb 

elfárad,  s feleútról visszaballag az ócska Colerus-presszóba. Aki pedig hajlandó egy kicsit 

kapaszkodni,  feljuthat  egyik  vagy  másik  kilátóba,  s  gyönyörködhet  a  panorámában.  Ha 

azonban letér a jelzett turistaútról, s a „maga fején” akar járni, akkor könnyen megtörténhet, 

hogy egy papírra rajzolt háromszögből s a feje feletti (vagy alatti?) csillagos égből „megérti a 

végtelent”. Mindez persze növeli a laikus mélységes csodálatát, az eltévedt turisták és amatőr 

barlangkutatók valóságos iskolát teremtettek.

El  is  szaporodtak a turistautak úgy,  hogy ember legyen a talpán (vagy talán inkább 

matematikus?), aki ki tudja választani, melyiken induljon. A jelzéseket ugyanis nem egységes 

rendszer szerint pingálták az út menti fákra, s megesik, hogy valaki az Ágasvárra indul, s a 

Zsíroshegyre  érkezik.  Nagy  baj,  igaz,  ekkor  sincsen,  hiszen  a  Zsíroshegyen  is  ott  a 

turistacsárda, s a hős kiránduló itt is megihatja a maga nem-euklidészi röviditalát, topologikus 

sörét  vagy  halmazelméleti  dupláját.  A  „királyi  utakért”  ugyanis  „fejedelmi 

nemtörődömséggel” kell fizetni, ez mindig így is volt, s így is lesz.



Napjainkban azonban – s ez már új jelenség – maguk a matematikusok is turistautakra 

és  menedékházakba  kényszerülnek,  mihelyst  elhagyják  jól  ismert  sziklácskájukat  vagy 

barlangocskájukat.  A sok  turistaút  talán  nem is  csak  a  nagyközönségnek  készül,  talán  a 

matematikusok is így próbálnak tájékozódni s tájékoztatni kollégáikat a matematika egyre 

vadabban növő őserdejében.

*

A mai  matematikát  bemutató  válogatást  így  a  nagy  matematikusok  tájékoztató-népszerű 

jellegű írásaival  kellene  kezdeni.  Ha az  ember  papírral-ceruzával  a  kézben,  szorgalmasan 

jegyzetelve olvassa ezeket az írásokat, többnyire megértheti matematikai előképzettség nélkül 

is.  S  ami  így  megértetlenül  marad,  amiatt  nem  kell  fájjon  a  feje,  azt  ugyanis  előzetes 

matematikai tudás birtokában sem mindig lehet megérteni. A matematikára is érvényes Max 

Planck bölcs mondása, ami szerint a megértés egyik alapkövetelménye a megszokás. Ma már 

például valósággal érthetetlen, az Élet és Tudomány szorgalmas olvasójának is, mit találtak 

száz éve a legnagyobb matematikusok annyira érthetetlennek a nem-euklidészi geometriában. 

Ha létezik egyáltalában királyi út a matematikához, az első szakasza bizonyosan a megszokás. 

A  matematikai  szövegeket  nem  lehet  „olvasni”  s  nem  elég  egyszer  elolvasni.  Még  a 

matematikus  is  gyakran  csak  ismételt  elolvasáskor  veszi  észre  egy-egy  levezetés  rejtett 

szépségét.

S  éppen  a  szépség  az  egyik  oka,  amiért  Euklidész  óta  keresik  a  laikusok  a 

matematikához  vezető  könnyű  utat.  S  talán  nem  is  csak  az  a  művészetekből  ismerthez 

viszonyítható  szépség,  amelyet  Tóth  Imre  elemzett  a  művészi  és  a  matematikai  „modell” 

szellemes  összehasonlításával,  hanem  egy  másféle,  az  esztétika  fogalmaival 

megközelíthetetlen,  vadabb  szépség is,  amelyről  korunk egyik  nagy matematikusa,  G.  H. 

Hardy vallott Egy matematikus maga-mentsége (Cambridge, 1940) című könyvecskéjében, s 

melynek  szerinte  a  formális  lehetőségeken  túl  a  mély,  jelentős,  komoly  gondolatokban 

található meg az aranyfedezete. Ez a komoly szépség az, amely világok és korok szakadékja 

felett közeli, baráti, „kollegiális” kapcsolatot teremt a görög s a mai matematikus között. Nem 

a professzorok és akadémikusok nagyképű „komolysága” ez, inkább a játszó gyereké, s így 

állandó megújulás s újrakezdés lehetőségét rejti.16

16 Lásd újabban: G. H. Hardy: Egy matematikus védőbeszéde. Előszó: C. P. Snow. Ford.: Pataki János. Bp., 
2001. Európa. 119 p. (Mérleg) (– a szerk. kieg.)



Hardy  példaként  azt  az  Euklidészből  ismert  bizonyítást  említi,  amely  szerint  a 

prímszámok  száma  bármely  megadott  számnál  nagyobb,  „végtelen”.  A bizonyítás  olyan 

egyszerű,  akár  a  kiszámolós  játék:  „Egy-kettő-három-négy-kicsi-kutya-hová-mégy…”,  s  a 

szelleme is hasonló, mert a „prímszám-kiszámolósdiból” is mindig „kimarad valaki”, feltéve, 

hogy ragaszkodunk az előre megállapított játékszabályokhoz. A játékszabályok persze roppant 

fontosak,  a  veszekedések  is  többnyire  a  miatt  a  kérdés  miatt  törnek  ki,  hogy  helyesen 

alkalmazzák-e  a  játékszabályokat,  s  már  csak  ezért  is  célszerű  azokat  pontosan 

megfogalmazni, megformulázni.

Sokan a formulák, a képletek ügyes alkalmazását tekintik a matematika lényegének, s a 

XVII.  század végétől,  Newton és Leibniz korától  napjainkig tényleg képletekből  kellett  a 

matematikában  majdnem  mindent  felépíteni.  A képletek  persze  –  legalábbis  a  be  nem 

avatottaktól  –  meglehetősen  elfedték  a  matematika  meztelen,  játékos  szépségét,  de  a 

beavatottaknak  hallatlanul  megkönnyítették  a  gondolkozást,  s  máshol  el  sem  képzelhető 

tömörséget,  határozottságot,  eredményességet  s  alkalmazhatóságot  köszönhetett  nekik  a 

matematika.  Valamit,  amihez  még a  köznyelvben  is  a  „lényeges”  roppant  tiszteletreméltó 

fogalmát szokás társítani, valamit, amiben már nem annyira a „szépség” számít, sokkal inkább 

az „elegancia” és a „siker”. Mindnyájan jól ismerjük ezt a matematikát pl. az integrál- és  

differenciálszámítás vagy az analitikus geometria képlet-sűrűjéből; vagy ha máshonnan nem, 

hát  a  sinustétel  vagy a  Püthagorasz-tétel  képletéből,  amelyet  –  mondani  sem kell  –  soha 

Püthagorasz  ilyen  alakban  meg  nem  ismerne.  Él  ez  a  „lényeges”  matematika  ma  is,  s 

valószínűleg  még  sokáig  eleven  marad,  s  legfontosabb  fázisa  volt  a  matematika  eddigi 

történetének: nélküle soha nem sikerült volna meghódítani a folytonos változás, a „folytonos 

függvények” hatalmas birodalmát, nem sikerült volna felfedezni a végtelen sorok és sorozatok 

tulajdonságait, s alkalmazásukat a matematikai összefüggések és fogalmak megközelítésére. 

Ennek a  matematikának a  kedvéért  teremtették  meg a múlt  század nagy matematikusai  a 

„matematikai szigorúság” követelményét,  s  a  matematikai szigorúság nevében szerkesztett 

példák  és  „ellenpéldák”  azután  a  képletek  matematikáját  egyre  jobban  tökéletesítették. 

Annyira,  hogy  egyik  legismertebb  (bár  egyáltalában  nem  leghasználtabb)  összefoglalása 

éppen Hardynak köszönhető, aki szerint pedig „csúnya matematikának nincsen helye a nap 

alatt”.

Ehhez  a  matematikához  számos,  gondosan  sepert  turistaút  vezet,  amelyekből  nehéz 

választani. A McGraw-Hill kiadó természettudományi lexikonában Salomon Bochner írt róla 

Matematika címszó alatt közérthető és tömör összefoglalást (1960), amelyet később (1966) 

újra kiadott külön is, A matematika lényege címmel.



A század elején aligha gondolhatta volna bárki, hogy ezt a hatalmas képlettudományt 

csakhamar utoléri majd a matematika egy, akkoriban meglehetősen szerény ága, az absztrakt 

algebra.  Eleinte  csak  azt  vizsgálták  az  absztrakt  algebristák,  hogy  a  számok  miféle 

tulajdonságai miatt lehet a négy algebrai művelettel és a gyökvonással éppen a megoldható 

algebrai  egyenleteket  megoldani;  ehhez  azonban  fokozatosan  általánosítani  kellett  a 

számokat,  elannyira,  hogy végül  már csak a  számokat  meghatározó és  másra vissza  nem 

vezethető absztrakt  állítások számítottak,  s  azután már maguk helyett  a számok helyett  is 

meghatározatlan elemeket lehetett, sőt, kellett tekinteni.

Ősrégi,  a  görög matematika  óta  jól  ismert  módszer,  az axiomatikus  módszer  újfajta 

alkalmazása született meg így: megfelelően kigondolt axiomatikával nagyon sokféle – elvben 

tetszőlegesen sok – absztrakt rendszert lehetett teremteni; a matematikus most már, a szerves 

kémikushoz hasonlóan, maga állíthatta elő vizsgálatai „anyagát” is, nemcsak a módszereit. Ez 

a „teremtő axiomatika” a húszas években élte első nagy virágkorát, Emmy Noether körül, 

Göttingenben. „Modern algebrának” nevezték, mert akkoriban a modern szót még az új és 

ígéret-teljes dolgok jelölésére használták, az „algebra” pedig az elmélet eredetére és egyik ősi 

alkalmazási területére utalt, bár voltaképpen nem sok köze volt hozzá, s már akkor sejteni 

lehetett, hogy az „új axiomatika” rövidesen forradalmasítja az egész matematikát. Sok kortárs 

matematikus azonban, még a legnagyobbak is, kicsit értetlenül figyelte a „modern algebra” 

gyors  kibontakozását,  s  nemegyszer  megjósolták  ennek  az  „algebrai  axiomatikának” 

közeljövőben várható kimerülését.

Legélesebben talán Franciaországban polarizálódott a helyzet, ahol kivételes képességű 

matematikusok a klasszikus „képletes matematika” valóságos fellegvárát építették fel a XIX. 

század végén, XX. század elején. Ez ellen szövetkezett a harmincas években fiatal egyetemi 

oktatók egy lelkes kis csapata, s elhatározták, hogy megtörik a szerintük érelmeszesedésben 

szenvedő  és  elaggott  francia  akadémikus  matematika  uralmát,  s  meghonosítják 

Franciaországban a modern algebra teremtő szellemét.

Jól ismert ma már ennek a „Nicolas Bourbaki” álnév mögött, sokáig teljes inkognitóban 

dolgozó kis matematikus brigádnak a története,17 de jelentőségéhez képest elég kevéssé isme-

rik nálunk nagy művüket, a bourbakista  Elemeket.  Pedig Bourbakiék az Elemeket nemcsak 

matematikusoknak írták, minden jó szándékú és nyílt eszű fiatalemberre számítottak. Francia-

országban tényleg érezhető volt a könyv hatása matematikus körökön kívül is; különösen a 

szürrealizmus első, nagy generációjában akadtak lelkes hívei, s például Raymond Queneau-t 

sokkal jobban tisztelték azért, mert megértette és megtanulta a Bourbaki-t, mint a verseiért.

17 Lásd pl. Tóth Imre: Nicolas Bourbaki, S. A. = Valóság 8 (1965) No. 11. pp. 85–92.



Emmy  Noether  is  mindig  hangoztatta  az  új,  teremtő  axiomatika  kimeríthetetlen 

gazdagságát, a lehetőségek grandiózus kiaknázása azonban Bourbakiéknak köszönhető, s így 

joggal  nevezték  könyvüket  az  Euklidészéhez  hasonlóan  Elemeknek.  Az  új  axiomatika 

kilátójából  Bourbakiék  az  egész  akkori  matematikát  –  legalábbis  elvben,  s  az  alapok 

szempontjából – át akarták tekinteni; ez a cél máig nem valósult meg, s valószínűleg nem is 

fog most már megvalósulni soha; Bourbaki – hiába küzd és tiltakozik ellene – megöregedett. 

A szellem kollektív kalandjai éppen úgy mulandók, mint az egyének, s még az sem lehetetlen, 

hogy  egyik-másik  nagy  „Bourbaki  fiú”  egyéni  alkotása  hosszabb  életű  lesz  nagy,  közös 

művüknél. De ezeknek az alkotásoknak is a Bourbaki a háttere, nélküle elképzelhetetlenek, 

aminthogy elképzelhetetlen az egész mai matematika, s talán az egész mai gondolkozás is. 

Raymond Queneau szerint az egész mai gondolkozás „bourbakizálódik”, s ez nagyon találó 

megállapítás. Bourbaki találta ki ugyanis korunk ócsárolt vagy imádott, finnyásan került vagy 

slágerszerűen  ismételt,  de  mindenképpen  és  mindenütt  kikerülhetetlen  fogalmát,  a 

„struktúrát”.  Bourbakinál  lett  a  matematika  „mennyiségtanból”  a  különféle  absztrakt 

struktúrák vizsgálatává. S ezzel – nemcsak a matematikában – lezárult a gondolkozás egy 

hosszú s termékeny periódusa; a mennyiségtan eredményei ezentúl már nem a matematika, 

hanem a matematika sokféle alkalmazása szempontjából fontosak. A bourbakisták elhagyták a 

mennyiséget,  maguk  mögött  hagyták  a  régi  típusú  képleteket,  s  kivitorláztak  a  teremtő 

axiomatika ismeretlen óceánjára. A Bourbaki-t azóta óriáshajók váltották fel, s szó sem lehet 

többé  róla,  hogy  bárki  is  feljuthatna  fedélzetükre  fáradságos,  hosszú  matematikai 

tanulmányok nélkül. Legfeljebb a kikötőkben csodálhatók, s találgathatjuk, mi lehet belül?

Bourbaki  még  háromféle  „alapstruktúrát”  különböztetett  meg:  algebrai  struktúrákat, 

részben  vagy  teljesen  rendezett  rendszereket  s  topologikus  struktúrákat.  Ennek  a  három 

alapstruktúrának  a  különféle  keverésével  gondolta  Bourbaki  felépíthetőnek  a  matematikai 

struktúrák hierarchiáját.

Később  kiderült  –  részben  éppen  az  egyik  Bourbaki,  Henri  Cartan  munkássága 

következtében –, hogy nem ilyen egyszerű a dolog; az algebrai és a topologikus struktúrák 

különleges, bensőséges ötvözésével kell – persze szigorúan axiomatikusan – megalkotni azt 

az alapelméletet,  amelyből  azután ki  lehet  fejteni  a  többi  matematikai  rendszer  elméletét. 

Emmy Noether és Bourbaki forradalma után a matematika még egy nagy absztrahálás előtt 

állott,  s  hogy  ennek  is  megfelelt,  léphetett  csak  még  feljebb.  Ez  a  lépés  volt  a 

homológiaelmélet, s a kategóriák és funktorok belőle kifejlődő elmélete.

Nem matematikusok  talán  a  történeti  úton  juthatnak  leginkább  annyira-amennyire  a 

funktorok  és  kategóriák  vidékére.  A homológiaelmélet  is  Göttingenben  kezdődött,  ahol  a 



húszas években, Emmy Noether környezetében és hatására, P. Sz. Alexandrov és H. Hopf új 

algebrai módszereket kezdtek alkalmazni a topológiában. A topológia az alakzatok folytonos 

és kölcsönösen egyértelmű átalakítása közben, az alakzatok deformálása közben változatlanul 

maradó tulajdonságokat vizsgálja; két dimenzióban egy tetszőlegesen nyújtható és gyűrhető 

gumifelületre rajzolt idomok geometriájának képzelhető el. Az olyan fogalmak, mint „alak”, 

„egybevágóság”, „szög” vagy éppen „párhuzamosság” ebben a geometriában természetesen 

értelmetlenek, de itt is fontos pl. az idomok „határa”, s éppen itt, a topológiában sikerült ezt a 

fontos alapfogalmat a „határképzés” műveletével definiálni. Mármost a határképzés művelete 

egy klasszikus, absztrakt algebrai „szerkesztés”, afféle nagyon bonyolult „országosdi-játék”, 

amelyben  az  adott  idom  felosztását  és  az  osztóvonalak  határrá  egyesítését  egy  speciális 

„algebrai kés”, az ún. „homológiacsoport” végzi. A homológiacsoport és a határképzés volt az 

egyik mag, amelyből a homológiaelmélet a maga roppant masinériáját kifejlesztette. A másik 

az  a  felismerés  volt,  hogy a  topológiában  lehetséges  deformációkat  is  absztrakt  algebrai 

fogalommal,  az  ún. homotópiacsoport segítségével  lehet  osztályozni.  A  harmadik 

alapfelismerés  a  klasszikus  francia  geometria  egyik  nagymesterétől,  Élie  Cartantól 

származott,  aki a lineáris algebra egyik egyszerű „szorzási” eljárásáról mutatta meg, hogy 

„globálisan” tekintve ez is a határképzéshez hasonlítható absztrakt művelet. Mindez még a 

húszas-harmincas  években  történt.  Még  néhány hasonló  jellegű,  a  matematika  különböző 

részeiről származó eredmény kellett, s azután, a negyvenes évek elején, Henri Cartan, Samuel 

Eilenberg és Saunders MacLane „megteremtette” a homológiaelméletet, illetve az elmélet két 

fontos alapfogalmának,  a  funktoroknak és a  kategóriáknak az elméletét.  Az új  elmélet  az 

ötvenes évek végétől kezdve vált divatossá, s ma ez a matematikai kutatások lelke és gerince.

A  funktorok  és  kategóriák  elmélete  nem  egyszerűen  egy  új,  nagy  matematikai 

összefoglalás, ez az elmélet a matematika nyelvét változtatja meg, ahhoz hasonlóan, mint a 

XVII–XVIII. században az integrál- és differenciálszámítás és az analízis. Akkor a geometriai 

nyelvet  váltotta  fel  az  analitikus,  most  lezárulóban  a  matematikatörténet  egy másik  nagy 

periódusa, az analízis kora. Az analízis „mikroszkopikus matematika” volt, belülről szőtte át 

meg át a nagy tudományt, helyi, „lokális” tulajdonságokból bontotta ki képletlépcsők végtelen 

sorozatán keresztül a maga végtelen tereit. A kategóriaelmélet – s ebben a régi, analízis előtti 

geometriához  hasonlít  –  inkább  a  „globális”  tulajdonságokat  keresi,  struktúrákból  álló 

halmazok viselkedését, kollektív sajátosságokat.

A régi matematika centrális fogalma a függvény volt, s – fontos kivételektől eltekintve – 

az  összefüggés  formája  számított,  minden  egyéb  legfeljebb mint  „kezdeti”  vagy „perem” 

feltétel  jelentkezhetett.  Az  absztrakt  algebra  önállósította  a  struktúrák  vizsgálatát,  a 



„függvény” már csak mint struktúrák „leképezése” szerepelt, s lényegében néhány egyszerű 

alaptípusra  korlátozódott.  A kategóriaelmélet  szintetizálja  a  kétféle  szemléletet,  illetve  a 

kétféle szemlélet bizonyos erősen absztrahált vonásait. A funktorok sok szempontból inkább 

hasonlítanak  a  régi  matematika  bonyolult  függvényeire,  mint  az  absztrakt  algebra 

szkematizált  leképezéseire;  a  funktorok  objektumok  és  leképezések  egy  axiomatikusan 

meghatározott együttesét, egy ún. kategóriát képeznek le egy másik kategóriába. Kategóriába, 

mert  a  kép  rendszerint  nem tölti  ki  az  egész  kategóriát,  hanem csak egy részét,  ebben a 

tekintetben  a  funktorok  az  absztrakt  algebra  és  az  algebrai  topológia  leképezéseihez 

hasonlítanak.  A  matematika  egyes  fejezetei  megfelelőképpen  definiált  funktorok 

tulajdonságaiként fejezhetők ki, akárcsak a klasszikus matematikában egy-egy függvénytípus 

elmélete. De a funktorok esetében ez a kifejtés nem egy egyszerű vagy bonyolult képletbe 

felírható összefüggéstől  függ,  hanem a funktor  valamilyen „szimmetriájától”,  helyesebben 

valamilyen  „szimmetriatulajdonságot”  kifejező  diagramtól,  illetve  diagramrendszertől. 

Ilyenek vizsgálata a homológiaelmélet feladata.

A homológiacsúcsra még mindig nem vezetnek kijelölt, kényelmes turistautak. A nem 

matematikusnak  meg  kell  állani  a  tövében.  Odáig  azonban  könnyen  eljuthat  bárki,  mert 

Emmy Noether nagy felismerésének a lényegét meg lehet tanulni Hermann Weyl Noether-

nekrológjából  (1935),  Bourbaki  matematikaképét  ő  maga  elmondta  A  matematika  

architektúrája című közérthető esszéjében, s Bourbaki hatását és jelentőségét jól meg lehet 

érteni  Quencau  Bourbaki-tanulmányából.  Aki  közelebbről  meg  akar  ismerkedni  néhány 

egyszerűbb matematikai struktúrával, könnyen megteheti Petőfi S. János cikke18 alapján. S ha 

azt  akarja  megérteni,  hogyan  jöttek  létre  a  „közönséges”  algebra  axiomatizálásából  az 

absztrakt  struktúrák,  Szele  Tibor Algebrá-jának bevezető  fejezeteiből  tájékozódhat 

legkönnyebben.

*

Az  eddigi  úton  a  legbiztosabb  alap,  a  megértéshez  vezető  kalauz  volt  a  megszokás.  A 

matematikát nem lehet tanulás nélkül megérteni, a műveletek s a műveletekkel meghatározott 

fogalmak  csak  gyakorlat  árán  s  gyakorlat  közben  ismerhetők  meg.  Ahogyan  a  szerves 

kémikusnak az ujjaiban élnek a vegyületei szintéziséhez használt módszerek, a matematikus 

is csak teremtő axiómái és műveletei állandó használatával hódíthatja meg tudománya makacs 

fogalmait.

18 Pető S. János: A matematikai gondolkozás változásának története. = Valóság 10 (1967) No. 12. pp. 12–31.



A matematikában  azonban  a  megszokás  haszna  nem  teljesen  egyértelmű,  s  van  a 

matematikának  egy nagy és  fontos  területe,  a  matematika  alapjainak  a  vizsgálata,  ahol  a 

megszokás egyenesen káros is lehet, s akadályozhatja a megértést.

Robert  Musil  fogalmazta  meg  legszebben  a  megszokás  veszedelmét,  a Törless  

iskolaéveiben: 

„Tudja – mondja a matematikatanár az imaginárius számokról érdeklődő Törlessnek –, 

magam is elismerem, hogy például ezek az imagináriusok, ezek az igazában nem is 

létező  számértékek,  haha…  elég  kemény  dió  egy  ilyen  ifjú  diáknak,  bele  kell 

nyugodnia, hogy az ilyen matematikai fogalmak igenis tisztán csak matematikai-logikai 

szükségszerűségek. Gondolja csak meg: a tanítás elemi fokán, ahol még maga is tart, 

sok mindenre, amit érintenünk kell, nagyon nehéz megadni a megfelelő magyarázatot. 

Szerencsére kevesen érzik ezt, ha azonban mégis eljön valaki, mint most maga – bár, 

mint  már  mondottam,  nagyon  örülök  neki  –,  akkor  csak  azt  mondhatja  az  ember: 

»Drága  barátom,  nincs  más  megoldás,  hinni  kell;  ha  majd  tízszer  ennyit  tudsz  a 

matematikából, akkor érteni is fogod, de egyelőre: hinni!« Nem megy másképp, kedves 

Törless,  a  matematika  külön  kis  világ,  és  sokáig  benne  kell  élni  ahhoz,  hogy 

megítélhesse az ember, mi fontos és mi nem.”

Örök dicsősége a matematikának, hogy időről időre akadnak hitetlen diákjai, akik fellázadnak 

a megszokás hatalma és a matematika „külön kis világa” ellen. Ilyen lázadásból született a 

nem-euklidészi geometria, a matematikai logika és a halmazelmélet; az utóbbi kettő azután, 

kisebb-nagyobb lázadások sorozatán keresztül, teljesen átalakította a matematika alapjait.

Ebben a hosszú folyamatban Bertrand Russell volt az első hitetlenkedő diák. Ő a múlt 

század végén a halmaz akkori fogalmát nem tudta megérteni; leleplezte, hogy ez a fontos, s 

látszólag  tiszta  fogalom  veszedelmes  ellentmondást  rejt.  A  megoldást  is  megtalálta  – 

legalábbis a matematika  egy részére – az ún. típuselméletben. Más matematikusok másféle 

megoldást kerestek és találtak, egyik nehezebb, mint a másik. Az elve azonban mindegyiknek 

közös s meglehetősen egyszerű, s ahhoz a jól ismert gyerekmondókához hasonlítható, ami 

szerint „nem minden fajta szarka farka tarka, csak a tarka fajta szarka farka tarka”. Azt, hogy 

melyek  a  tarka  fajta  szarkák,  azaz  a  megengedhető  halmazok,  természetesen  axiómákkal 

kellett  körülírni  és  meghatározni.  Mármost  az  a  roppant  nevezetes,  hogy  ennek  az 

axiomatikának a nevén kívül jóformán semmi köze sincs az Emmy Noether-féle absztrakt 

algebrai vagy a későbbi homológiaelméleti axiomatikához; ez a halmazelméleti axiomatika 



nem  „teremtő  axiomatika”,  nem  lehet  új  matematikai  „vegyületeket”  szintetizálni  a 

segítségével.  Inkább  nevezhetnénk  –  a  „teremtő”  axiomatika  ellentéteképpen  –  ezt  az 

axiomatikát  „töprengőnek”,  mert  állandóan  önmaga  „teljességét”  és  „ellentmondás-

mentességét”  kutatja,  az  egyes  axiómák  függetlenségét,  az  egész  axiómarendszer 

érvényességi körét, lehetőségeit és értelmét.

A  századforduló  legendás  hírű  matematikai  óriása,  David  Hilbert  vette  észre  az 

axiomatikában ezt  a  lehetőséget;  épített  is  ezen  az  alapon egy hatalmas  nagy szecessziós 

palotát,  az  ún.  „bizonyításelméletet”,  amelyben,  mint  általában  az  efféle  szecessziós 

építményekben, alig lehet eligazodni a sok felesleges kiugrótól,  beugrótól,  görbe vonaltól, 

cirádától. Hilbert és kora azonban roppantul meg volt elégedve a palotával, s csak néhány 

„tisztaságra” törekvő intuicionista merte kritizálni a mű féktelen formalizmusát. Őket azonban 

elhallgattatták volna, ha a harmincas évek elején Kurt Gödel – a harmadik nagy lázadó diák, 

Russell és az intuicionisták után – be nem bizonyítja, hogy az egész épület statikája alapjaiban 

hibás.  Gödel  a  matematika  nyugodt,  kartéziánus  évszázadai  után  újból  felfedezte  a  nagy 

tudomány pascali arcát: a választás kényszerét.

Vagy minden szarka farkáról meg tudja mondani az ember, hogy tarka szarka farka-e 

vagy  nem  tarka  szarkáé,  de  ekkor  óhatatlanul  akad  olyan  szarka,  amelyikről  lehetetlen 

eldönteni, hogy tarka-e vagy sem; vagy nem tűr az ember efféle kivételt, de akkor meg abba 

az ellentmondásba kell belenyugodnia, hogy akad szarka, amelyiknek a farka tarka is meg 

nem  is.  Valamivel  tudományosabban:  az  aritmetika  axiómarendszere  vagy  ellentmondás-

mentes,  de  akkor  eldönthetetlen  problémák  jelennek  meg  benne,  amelyeket  akár  új 

axiómáknak  is  lehet  tekinteni,  tehát  az  eredeti  axiómarendszer  nem  teljes;  vagy  minden 

problémát  el  lehet  benne  dönteni,  de  akkor  meg  nem  lehet  az  axiómarendszer 

ellentmondásmentes.  S  mivel  a  matematika  az  eleaták  óta  ragaszkodik  az  ellentmondás-

mentesség követelményéhez, s ha ezt feladná, menthetetlenül összeomlanának legnemesebb 

részei,  be  kellett  rendezkedni  az  eldönthetetlen  problémákkal  való  békés  egymás  mellett 

élésre. S ez, mint kiderült, nem is bizonyult rossz üzletnek.

Ha ugyanis egy állításról be lehet bizonyítani, hogy egy adott axiómarendszer keretei 

között eldönthetetlen, akkor ezt az állítást, de az állítás tagadását is hozzávehetjük az illető 

axiómarendszerhez,  anélkül  hogy  ellentmondást  kapnánk;  s  így  egy  helyett  két 

axiómarendszert, két elméletet nyerünk, amely két elmélet a kérdéses axiómánál ágazik el az 

adott törzs-axiómarendszerből.

Mármost volt a halmazelméletben két nevezetes állítás, az egyik az ún. „kiválasztási 

axióma”,  a  másik  a  „Cantor-féle  kontinuum-hipotézis”,  amelyik  régóta  bosszantotta  a 



matematikusokat.  Gödel  mutatta  meg  a  harmincas  évek  végén,  hogy ha  a  halmazelmélet 

axiómarendszeréből  a  kiválasztási  axióma  eltávolításával  kapott  „törzs-axiómarendszer” 

ellentmondásmentes, akkor ellentmondásmentes marad a kiválasztási axióma és a kontinuum-

hipotézis  hozzávétele  után  is.  Paul  J.  Cohen  azután  1963-ban  azt  is  igazolta,  hogy  a 

kiválasztási  axiómát  és  a  kontinuum-hipotézist  nem  lehet  a  „törzs-axiómarendszerből” 

levezetni,  ez  a  két  állítás  a  törzs-axiómarendszerben  eldönthetetlen,  s  így  maguk  vagy 

tagadásuk  axiómaként  vehető  hozzá  a  törzs-axiómákhoz.  A kiválasztási  axiómáról  nem 

szívesen  mondanának  le  a  matematikusok,  mert  ezzel  a  szokásos  matematika  nagy része 

megsemmisülne, a kontinuum-hipotézis azonban nyugodtan helyettesíthető a  tagadásával, a 

matematika legnagyobb részét ugyanis nem érinti praktikus szempontból, hogy az 1, 2, 3, … 

természetes  egész  számok  „megszámlálhatóan  végtelenje”  után  közvetlenül  az  egyenes 

pontjainak „kontinuumnyi végtelenje” következik-e (ezt állítja a kontinuum-hipotézis), vagy 

pedig a kétféle végtelent egymást követő végtelennek végtelenje választja-e el egymástól.

Így  tehát  –  a  matematika  minden  eredményének  érintetlenül  hagyásával  –  kétféle 

halmazelmélet  lehetséges;  a  matematika  alapjául  szolgáló  halmazelmélet  a  kontinuum-

hipotézisnél  –  helyesebben,  most  már  kontinuum-axiómánál  –  kétfelé  ágazik.  Az  eddigi 

matematika,  ha  nem  is  kimondottan,  többnyire  úgy  dolgozott,  mintha  a  Cantor-féle 

kontinuum-hipotézis igaz lenne, hallgatólagosan elfogadta ezt a hipotézist.  Nem tudhatjuk, 

hogy  az  új  lehetőségnek,  amely  mintegy  „széttolja”  egymástól  a  kétféle  (addig 

„szomszédosként kezelt”) végtelent, nem lesznek-e érdekes, nem is sejtett következményei. 

Cohen módszere, amellyel a kiválasztási axióma és a kontinuum-hipotézis többi axiómáktóli 

függetlenségét  bizonyította,  máris  szédületes  karriert  futott  be  az  alapkutatások 

módszertanában.

A problémát s a módszert Cohen két népszerű változatban is megírta, az egyik változat19 

a  matematikusoknak  szól,  a  másik,  amely  a  Scientific  American  1967.  évi  decemberi 

számában jelent  meg,  matematikához nem értő  embereknek készült.  Azért  az  utóbbi  sem 

egészen könnyű olvasmány, s mielőtt a matematikában járatlan olvasó belefogna, jól teszi, ha 

tanulmányozza Péter Rózsa kis népszerűsítő remekét, a Játék a végtelennel-t.

*

19 Set theory and the continuum hypothesis. New York–Amsterdam, 1966. Benjamin. 154 p.



Tételezzük fel, hogy a feladat nem lehetetlen, a nagy matematikusok népszerűsítő szövegeiből 

a  matematikában  teljesen  járatlan  olvasó  is  megértheti  a  nagy  tudomány  szellemét,  s 

megérezheti  a  levegőjét.  Többről  nyilván nem lehet  szó,  hiszen  például  ha  valaki  –  nem 

csekély fáradtság árán – megértette a fentebb tárgyalt kétféle matematika: a „teremtő” és a 

„töprengő” axiomatika, azaz a matematikai szakkutatás és a matematikai alapkutatás lényegét, 

akkor még mindig csak egy elenyészően kicsiny részt pillantott meg a mai matematikából. 

Érdemes-e tovább erőlködnie? Vagy akár ennyi fáradtság is, megéri-e? Kell-e egyáltalában 

bármit  is  tudni  –  az  elemi  számoláson  túl  –  a  matematikából  annak,  akit  szakmája  nem 

kényszerít rá?

Annak ellenére, hogy ma – talán túlságosan is – elismerik a matematika szükségességét 

és mindenütt jelenvalóságát, nagyon kevesen értik a matematikát. Azt mondhatnánk, hogy ha 

az  alkalmazásához  szükséges  részét  jól  tudja,  akinek  szükséges,  a  többi  voltaképpen 

közömbös is.  Teljesen felesleges például,  hogy a mérnök a nem-cantori  halmazok vagy a 

kategóriák nyaktörő útjain járjon, a közgazdász pedig örüljön, ha legalább nagyjából megérti 

a statisztika képleteinek valószínűség-számítási alapjait. Talán az elméleti fizikus az egyetlen 

kivétel, tőle megkívánja a laikus is az alapos matematikai képzettséget.

Csakhogy a matematika nem egyszerűen egy a sok szaktudományból. Sejthette ezt már 

a  dagadt  lábú  Ptolemaiosz  is  –  ha  ugyan  ő  volt,  hiszen  minden  korok  leghatásosabb 

matematikakönyvének szerzőjéről semmi életrajzi adatot nem tudunk –, vagy talán tudta is, s 

ezért kérte Euklidészt, hogy mutassa meg neki a matematikához vezető királyi utat. S már 

évszázadokkal  előtte,  Nabukodonozor  király azzal  szokott  volt  dicsekedni,  hogy senki  az 

„agyagtáblák házában” nála jobban számolni nem tudott. S a „gondolkozás királyai”, a nagy 

filozófusok gyakran voltak egyben nagy matematikusok is, s többnyire kiválóan értettek a 

matematikához.

Talán  –  gondolhatná  valaki  –  azért,  mert  a  matematikai  bizonyítások  koroktól 

függetlenek, s időtállásukban „örök igazságoknak” tekinthetők? Lakatos Imre figyelmeztetett 

rá, s mutatta meg, hogy a matematikai „igazság” fogalma és az „igaz” kritériuma – ha nem is 

olyan gyorsan,  mint maga a matematika – folyton változik,  s későbbi korok megváltozott  

igazságfogalmuknak megfelelően újraértékelik elődeik egész matematikáját. Ha az „igazság” 

szeretete vonzaná a filozófusokat a matematikához,  akkor meglehetősen időleges és végső 

soron  empirikus  igazságokat  találnának  a  matematikában,  amelyek  semmi  lényeges 

tekintetben  nem  különböznének  a  többi  tudományok  igazságaitól.  S  egyébként  is  az  ő 

belügyük maradna a dolog, nem indokolhatná a nem filozófusok matematikatanulását.



Maradna még a matematika játék-interpretációja, amely szerint a matematika valami 

magasrendű  elmesport,  szellemi  labdarúgás.  Korunk  kiterjedt  játékkultuszát  tekintve  nem 

lenne  nehéz  híveket  toborozni  efféle  értelmezésnek.  A matematika  egyes  részei  tényleg 

tekinthetők  valamilyen  felnőttjátéknak,  magasrendű  sakkszerűségnek,  azonban  az  igazi,  a 

fontos matematika legfeljebb ha olyan értelemben tekinthető játéknak, mint a gyereké, amely 

mindig  képzeletgazdag  s  teremtő  foglalkozás,  ellentétben  a  felnőttek  unalmas,  butító, 

sztereotip ügyességi játékaival. A matematika, az igazi matematika – hadd ismételjük meg 

Hardy  figyelmeztetését  –  roppant  komoly  dolog.  Annyira,  hogy  nem  is  maradhat  a 

matematikusok belügye. Mindnyájunkra tartozik.

A XVIII.  század végéig mindig is  nélkülözhetetlennek érezték  a  matematikai  tudást 

ahhoz a nehezen definiálható, de csalhatatlanul megérezhető valamihez, amit ma – irtózatosan 

rossz  szóval  –  „műveltségnek”  nevezünk.  Euklidész  XVI.  századi  kiadásaiban  gyakori 

címlapábra, hogy az ismeretlen szigetre érkező utasok hirtelen geometriai ábrákra bukkannak, 

s mozdulataikból és arcukról leolvasható a bizonyosság: itt emberek élnek.

Íme, a laikus-matematikatanulás szükséges és elegendő indoka. A XIX. század viharos 

szakmai  fejlődésében  és  differenciálódásában  nagyon  eltávolodtunk  tőle,  de  ma,  a  sok 

megkülönböztetés  és  szétválasztás  terhe  alatt  nyögve  s  az  összekötő  szálakat  keresve, 

szükségképpen megtaláljuk újra, ha nem másként, vágyainkban.



Tudás és mágia20

Az ókori Kelet világában két nagy kulturális központ alakult ki: az egyik a Nílus mentén és 

deltájában,  a  másik  a  Tigris  és  az  Eufrátesz  vidékén.  Utóbbit  alakja  miatt  „termékeny 

holdsarló”-nak nevezik, mert a déli deltától nagy ívben Palesztináig, Jeruzsálemig terjedt.

Vizsgáljuk  meg  előbb  a  „holdsarló”  helyzetét.  Az  élelemtermelés  és  a  háziasítás 

következtében népes városok koszorúja alakult itt ki, és vette körül a sivatagosabb részt, ahol 

viszont  különféle  állattenyésztő  törzsek  nomadizáltak.  Úgy  hívják  az  ilyen  gazdasági 

elhelyezkedést, hogy „zárt nomadizálás”. Azért zárt, mert városok között éltek a nomádok, 

kereskedtek  a  városlakókkal,  olykor  megtámadták  a  városokat,  de  gyakran  maguk  is 

városlakókká váltak. Ilyen nomádok voltak eredetileg az izraeliták is, akik nagy királyaik, 

Dávid, Salamon vezetésével kánaáni városokat foglaltak el – Jeruzsálemet például –, ahol 

azután  átvették  az  ottani  kánaániták  kultúráját,  technikáját,  s  folytatták  ott,  ahol  amazok 

abbahagyták.  Azonban  hogy megemlékezzenek  a  régi  nomadizáló  korszakukról,  időnként 

nagy  ünnepeken,  az  úgynevezett  sátoros  ünnepeken  –  innen  a  név,  máig  megtalálható  – 

kivonultak újra a pusztába, hogy ott az ősökre, a régi nomád életre, a nagy vándorlásokra 

emlékezzenek.

Ez  a  világ  –  a  maga  sűrű  lakosságával  –  néhány  alapvető  felfedezésből  rendkívül 

változatos technikát teremtett.

A  kereket  például  nemcsak  arra  használták,  hogy  kocsit  építsenek,  s  a  kocsival 

díszelegjenek és temetkezzenek. A kereket fazekaskorong gyanánt is igen ügyesen fel tudták 

használni,  sőt  azt  is  észrevették,  hogy a  kerékkel  esztergálni  lehet.  Nem úgy esztergáltak 

ugyan, ahogy a lábhajtós esztergával a középkorban, hanem egy íjra ráhurkolták a tengelyt, és 

fel-le húzgálva az íjat, keltettek forgó mozgást.

A  két  nagy  ókori  keleti  központban  valóságos  technikai  forradalom  zajlott,  s  a 

találmányok messzire elterjedtek a Kaukázuson keresztül az eurázsiai sztyeppékre, Kisázsián, 

a Balkán félszigeten, a Kárpát-medencén keresztül pedig egészen az Atlanti-partokig. Ezt a 

nagy technológiai egységesedést azonban sehol sem követte annak a más jellegű tudásnak az 

elterjedése, ami a mezopotámiai agyagtáblákon és az egyiptomi papirusztekercseken rögzült. 

Nem követte az a valami, amit ha fenntartásokkal is, de már tudománynak nevezhetünk. A 

szülőhelyeire  lokalizálódott  írni  és  számolni  tudás.  Nincs  ezen  mit  csodálkozni,  hiszen  a 

20 Forrás: Vekerdi László: Tudás és mágia. In:  Vekerdi László: Gólyavári esték. A gondolkodás évszázadai. 
Bp., 1986. RTV–Minerva. pp. 19–25. – A kézirat lezárva: 1984. X. 13.



technikai s az eme másféle tudásnak édeskevés köze volt egymáshoz. A művelőik se voltak 

azonosak; a tudománnyal főleg az írnokok foglalkoztak. Ez azonban nem azt jelenti, mintha a 

kézművesek dolga könnyebb lett volna. Ellenkezőleg.

A fémműveseknek például úgyszólván a semmiből kellett kitalálni, hogyan csináljanak 

jó  acélt,  hisz  az  elvi  alapokat  csak  évezredek  múlva  tisztázta  a  kémia.  Nem  tudta  a 

tudományos  magyarázatot  Homérosz  korában a  görögség sem,  az  időszámítás  előtti  VIII. 

században mégis pompásan értettek az acél titkaihoz.

Homérosz pontosan leírta az akkori módszereket az Odüsszeiában az acélkészítés akkori 

szavaival. Ilyesféleképpen írja le Homérosz Polifémosz megvakítását: megfogta Odüsszeusz a 

nagy  kihegyezett  izzó  fadorongot,  és  beledöfte  Polifémosz  szemébe,  és  közben  az  óriás 

egyetlen szeme elkezdett sisteregni, forrongott úgy, mint amikor a kovács a hidegvízbe mártja 

a vasat. Csakhogy ő nem úgy írta, hogy „edzeni mártja” – mint Devecseri fordította –, hanem 

úgy írta, hogy pharmasszón. Pharmasszó görögül azt jelenti, hogy gyógyítok. Homérosznál 

persze nem gyógyította Odüsszeusz az óriást, hanem a hasonlatban úgy sistergett annak az 

egyetlen szeme, mint amikor a kovács a vasat „gyógyítja”. Nagyon fontos szó. A faszénben 

tüzesített,  így szenet  felvevő vasat  hideg vízbe  dugva „gyógyítja”  a  kovács  jó  acéllá.  Ez 

ugyanolyan titokzatos és nehéz mesterség volt, mint a gyógyítás. Valamiféle mágikus dolog 

volt. Nem tudták megmagyarázni, hogy mi miért történik. Így kell csinálni. Miért? Csak. Így 

csinálta már a nagyapjuk, az ősapjuk. Hagyományozódott a tudás szájról szájra. Nem csoda, 

hogy a kovácsok körül annyi sok legenda született és élt egészen a XVII., XVIII., sőt XIX. 

századig. Gondoljunk Petőfi „A helység kalapácsá”-ra! Az a kovács mindentudó és agyafúrt 

ember – Petőfinek még így élt  emlékezetében a falusi  kovács.  A falusi  kovácsoknak ez a 

mitikus képe még innen datálódik, ezekből az ősrégi időkből, az ókori Keletről, meg az ókori 

Kelettel szervesen összefüggő homéroszi időkből.

Ne  gondolják,  hogy a  matematika  sokkal  racionálisabb  és  pontosabb  volt  az  ókori 

Keleten, mint a vas gyógyítása, csak ott a számokat kellett gyógyítani. Nem ment ez sem 

olyan  könnyen.  Az  egyiptomi  írnokoknak  például  rendkívül  nehezükre  esett  szorozni  – 

nekünk is, az új oktatásnak hála –, de mindenki másnak is az ókori Keleten. A harmadik Ur-i 

dinasztiának egyik nevezetes egyénisége volt Sulgi király. Ő egy versikét íratott az írnokával, 

amiben  két  dologgal  dicsekedett:  olyan  erős  és  vad,  mint  a  puszták  szamara,  s  úgy tud 

számolni, hogy az írnokok házában – az akkori „iskolában” – senki nála jobban összeadni, 

kivonni  nem tudott.  Vad szamárnak lenni  is  elég  nehéz,  de  mindez semmi a  kivonáshoz, 

összeadáshoz képest. A fáraók ilyen hiábavalósággal mint szorzás, kivonás nem is bajlódtak, 

még ifjúkorukban sem. Ám írnokaik annál  jobban értettek hozzá.  B.  L.  van der  Waerden 



könyvében megtalálható, hogyan szoroztak az egyiptomi írnokok. „Egy tudomány ébredése” 

címmel jelent meg jó néhány éve a könyv magyar fordítása a Gondolat Kiadónál, lássunk 

belőle egy példát. Szorozzunk össze például 12-t 12-vel. Hogy járt el az egyiptomi írnok? Azt 

mondta, hogy 1 × 12 = 12, 2 × 12 = 24, 4 × 12 = 48, 8 × 12 = 48-nak a kétszerese, azaz 96 

ugyebár. Na most akkor van egyszer 4 × 12, meg van 8 × 12 – ő csak egy vesszőt rakott 

melléjük, és összeadta a kettőt: 4 × 12 meg 8 × 12 az éppen 12 × 12, az annyi mint 48 + 96 =  

144. Meg is volt az összeg, 144, és ha még nagyobb számokat kellett szorozni, folytatta a sort, 

ameddig kellett,  a papiruszból futotta. Mi a különös ebben? Perjés Géza fedezte fel,  hogy 

Rákóczi  táborában  a  számvető  írnokok  még  mindig  ugyanezzel  az  egyiptomi  eljárással 

számoltak. Tehát nem lehetett ez olyan rossz. Egy-egy ügyes technika meglepően hosszú ideig 

élhet.  Láttuk  például,  hogy  a  kerék  abban  a  formában,  ahogyan  az  európai  vaskorban 

készítették – ráhúzták az izzó ráfot a kerékre –, olyan sikerült  szerkezet volt,  úgy bírta a  

göröngyös utakat is, hogy megmaradt máig. De térjünk vissza a számokhoz. Az osztás már 

csak a szorzás megfordítottja, az írnokok játszva elvégezték. El kell osztani 144-et 12-vel? 

Akkor induljunk el szorozgatni 1 × 12-től, míg 144-et nem kapunk, válasszuk ki azokat a 

„részletösszegeket”, amik épp 144-et adnak – ez itt 4 × 12 = 48 és 8 × 12 = 96, és akkor a 

„részletszorzatokhoz” – 48-hoz és 96-hoz tartozó duplázási számok – a 4 és a 8 – összege 

megadja a „hányadost”. A maga nemében nagyon szép eredmény ez, ám sokkal tovább az 

egyiptomiak soha nem jutottak. Még a törtekkel bántak ügyesen: az egységtörtekkel, meg az 

olyan törtekkel mint 2/3-ad, meg 3/4-ed, amiket ők valamiképpen csaknem egész számoknak 

tekintettek. Az egésznek a lényegébe nem láttak bele, tán nem is akartak.

A babiloniak ellenben többet akartak, talán éppen azért ismerik félre a történészek máig 

a babiloniak számítási technikáját holmi babiloni „algebra” gyanánt. A babiloni matematikai 

táblázatokon rendszerint  elkezdődik  egy számsor,  és  folytatódik  végestelen-végig.  Például 

elkezdik  a  mai  nevén Püthagorasz-féle  számhármasokat  írni,  tehát  olyan egész  számokat, 

amelyekre igaz az a2  + b2 = c2 összefüggés. Maradt is Hammurapi korából egy ilyen tábla, 

amin  egy  négyzet  két  oldalához  az  átló  meglepően  jó  közelítő  értéke  van  felróva  ékes 

ékírással.  Olyan számokból  azonban,  amikből  pontos  megoldás  adódik a  Püthagorasz-féle 

számhármasokból,  ott  kiírták  ezeket  táblázatba  végig,  következetesen.  A  feltüntetett 

„püthagoraszi”  számok alapján  már  most  könnyű  azt  hinni,  hogy a  fenti  közelítő  értéket 

egyenletből  számították  ki,  tehát  ismerték  volna  a   képletét.  Ezt  azonban 

pusztán az eredmény láttán nem lehet állítani. 



A matematika olyan tudomány, ahol a helyes eredményre sokféleképpen rá lehet jönni, 

és  amiért  a  helyes  eredményre  rábukkantak,  egyáltalában  nem  bizonyos,  hogy  ők  is 

egyenletekkel dolgoztak. Sőt, bizonyos, hogy nem dolgoztak egyenletekkel, ismerjük ilyen 

jellegű számításaikat. Nagyon kevés olyan tábla maradt meg az ékírás világából, ahol megvan 

maga a feladat megoldása is, többnyire csak az eredményeket közlik. A századforduló táján 

Bruno  Meissner  azonban  leírt  néhány  feladatmegoldást,  és  ezek  között  előfordul  egy 

feladvány, amelyben ki kell számítani egy téglalapnak az átlóját. Mi persze a Pitagorasz-tétel 

alapján dolgoznánk, de a babiloniaknál közelítő eljárást találunk, és – ez benne az érdekes – a 

babiloni írnok figyelmeztetést ír az egyébként jó közelítő számítási recept mellé: másként kell 

az olyan téglalap átlóját számolni, amelyik a négyzethez közelítő alakú, és megint másként az 

olyanét,  ahol  az  oldalak  hossza  nagyon  különböző.  Mi  természetesen  mindig  ugyanazt  a 

képletet  alkalmazzuk;  a  babiloni  matematikus  ellenben  egyáltalán  nem így  gondolkodott. 

Valami többet akart már, mint az egyiptomiak, nemcsak számolni akart, valamiféleképpen ki 

akarta  fejezni  az  „átlót”,  de  soha  fel  sem  merült  benne,  hogy  a  tömzsi  meg  a  hosszú 

téglalapokra összefoglaló, egységes eljárást lehetne adni. Ő külön bütykölt mind a kettővel, 

nem általánosított, nem talált – és nem is keresett – minden esetre érvényes képletet. Nem írt  

fel  „egyenletet”,  nem ismerte  az „algebrát”.  Ő csak „gyógyította” azt  a  téglalapot  –  mint 

Homérosznál a kovács a vasat –, valahogy titokzatosan, előírásokat adott a tanítványainak, és 

az eredményeket aztán táblázatba foglalták. A táblázatok eredményei persze kiszámíthatók a 

mi  „képleteinkkel”  is,  ebből  a  félreértésből  született  a  „babiloni  algebra”  képzete  a  mai 

matematikatörténészek agyában, erről azonban a babiloniaknál természetesen szó sem volt. 

Ez  persze  nem  csökkenti  az  érdemeiket,  mert  ilyen  megközelítő  számításokra  agyafúrt 

módszereket  kigondolni  éppen olyan nagy dolog,  mint  az acél  titkának a  fellelése,  holott 

egyiknek az alapjait sem ismerték.

Gyűlik  tehát  egy  csomó  tudás,  aminek  nem  ismerik  az  alapjait,  amit  nem  lehet 

összegezni, de azért gyülekezik, és ugyanígy van ez a csillagászat terén is. A csillagászatban 

sem tekinthetők ezek a régi egyiptomi és babiloni csillagászok a mi igazi elődeinknek, de 

valamiféleképpen  mégiscsak  előkészítették  a  mai  tudomány  megszületését.  Már  a 

célkitűzésük is merőben különbözött a miénktől. Az ő csillagászatuk naptártudomány volt, a 

naptár  titkai  izgatták  őket.  Ebben  ismét  megegyezik  az  egyiptomi  és  a  babiloni  világ, 

részletekben azonban erősen különböznek, mert két különböző égi eseményhez igazították a 

maguk naptárát.

A mezopotámiaiak már a sumér időktől kezdve a Hold szerint mérték az időt. A Hold 

azonban  rendkívül  szeszélyes  „isten”  –  ők  ugyanis  annak  hitték  –,  nem  mozog  olyan 



egyenletesen, mint a Nap. Nagyjából persze úgy 29 és fél nap alatt jut el újholdtól újholdig, de 

csak nagyjából. Babilónia szélességi körén nagyon különbözik egymástól a Hold útja nyáron 

meg télen. Ráadásul az ekliptikához – azaz a Nap pályasíkjához – képest a Hold pályája nagy 

szög alatt hajlik. Ez megint erős változásokat okoz. Azok a pontok, ahol a Nap pályasíkját 

metszi  a  holdpályáé  –  az  ún.  „csomók”  –,  igen  bonyolultan  mozognak,  úgyhogy csak  a 

XVIII–XIX. századi csillagászok birkóztak meg a Hold mozgásaival. Hogyan is birkóztak 

volna meg vele szegény babiloniak? Két fényváltozati hónap között akár 3–4 napos különbség 

is adódhat, a holdnaptárt tehát igen bajos feladat a Nap járásához igazítani. Azonban, ha kivár 

az ember pontosan 223 fényváltozati hónapot, azaz 18 év és 11 napot, tehát 6585 napot, akkor 

olyan periódushoz jut, ami mindig pontosan ugyanakkora.

Mi már persze jól tudjuk, hogy miért: ennyi idő, 6585 nap kell ahhoz, hogy a Nap, a  

Hold és a Föld újból pontosan ugyanolyan helyzetbe kerüljön egymáshoz képest. A babilóniai 

írnokok azonban semmit nem tudtak a szférikus csillagászatból; ők azt mondták, hogy ez a 

nagy periódus, ez az „igazi” év. Ha ezt sikerül a naptár alapjául tenni, akkor – ők azt hitték – 

eleget tesznek az istenek akaratának. Sikerült nekik, mert meg tudták oldani azt a még nekünk 

is  nagyon  nehéz  feladatot,  hogy  ezt  a  nagy  periódust,  a  223  fényváltozati  hónapot 

összeegyeztessék valahogyan a Nap járásával. Eközben észrevették, hogy az év folyamán a 

Nap nem egyforma sebességgel mozog.

Mi persze Kepler törvényei óta jól tudjuk, hogy mi ennek az oka: a Nap a Föld pályájának 

nem a közepén helyezkedik el,  a Föld Napközelben gyorsabban, távolabb lassabban jár. Az 

okokat  a  babiloniak  nem  ismerték,  de  a  jelenséget  felderítették,  és  pontosan  használható 

naptárat  dolgoztak  ki  a  6585  napos  ciklus  alapján.  Számítási  eredményeiket  táblázatokba 

foglalták össze a maguk szokása szerint; az impozáns táblázatokat aztán Otto Neugebauer és 

Van der Waerden félreértették, és azt hitték, hogy valamilyen „cikcakk fügvényekkel” írták le a 

Hold mozgását. Valójában szó sem volt se cikcakkról, se függvényről – a „függvény” majd csak 

a XVII. században Leibniznél jelenik meg, és előtte Galileinél valamilyen ködös formában –, a 

babiloniak a maguk primitív közelítő módszereivel dolgoztak.

Az egyiptomi csillagászoknak ilyen eredményei nem voltak. Ők nem a Hold járására 

alapozták a maguk naptártudományát, hanem a Napéra. Nagyon fontos szerepet kapott így az 

egyiptomi naptárban a Sziriusz, vagy ahogyan ők nevezték, a Szótisz, mert ez a csillag a Nílus 

áradása idején éppen napfelkeltekor emelkedik fel az égre. A Nílus áradása termékenyítette 

meg a földet, ez pedig az életet jelentette az egyiptomiaknak. Az életet, de ez az élet csak a 

kiváltságos keveseknek volt kellemes vagy akárcsak tűrhető. Az egyiptomi parasztok sírtak, 

mert menni kellett építeni az öntözőcsatornákat, taposni kellett az átkozott sarat, ami féreggel 



fertőzte őket. Átlagosan 20–25 éves korában az egyiptomi paraszt már el is pusztult. Ezzel 

azonban se urak,  se írnokok nem igen törődtek.  Nekik az élet  nagy eseményét  – a Nílus 

áradását – jelezte a Szótisz első kelése, erre alapították hát az időszámításukat. Itt is adódott 

egy kicsi eltolódás; nem akkora, mint a babiloniaknál, mert a Nap nem annyira „pontatlanul” 

jár az égen, mint a Hold. Ámde az egyiptomiak csak 365 nappal számolták az évet, holott az 

valójában  365  és  egy  negyed.  Ezt  a  negyed  napot  ők  elhanyagolták,  nem  iktattak  be 

szökőéveket. Ezek a negyed napok összegyűltek, ezt azután idővel helyre kellett igazítaniuk. 

Illetve megvárták – volt rá idejük, futotta a birodalom évezredeiből –, amíg a naptár kiigazítja 

önmagát, amíg újból a naptár első napjára esik a Szótisz első hajnali kelése. Ez 1441 évenként 

következett be, ekkor a Szótisz első hajnali kelése jelezte egyben az évnek az első napját is, és 

ilyenkor az egyiptomiak hatalmas ünnepségeket rendeztek, és hálálkodtak az isteneknek.

Az ókori Kelet világában az ember minden tevékenységét fensőbb hatalmak igazgatták. A 

csillagoknak is éppen ezért volt akkora jelentősége: kinyilvánították az istenek állandóságát és 

kegyelmét. De ezen túl az ember testi és lelki épségére is istenek és démonok vigyáztak, illetve 

istenek és  démonok vették  el  az  egészségét.  Mindenféle  betegséget,  mindenféle  elváltozást 

külső okoknak tulajdonítottak, démonok rossz hatásának. Varázslónak kellett tehát a démont 

kiűzni,  méghozzá  meglehetősen  drasztikus  módszerekkel.  A  diagnosztika  eszközei  is 

ugyanilyen démonikusak voltak. A beteget az orvos sokszor meg sem nézte, elővett egy disznót, 

felvágta  a  máját,  és  abból  mondta  meg,  hogy  mi  a  baja  a  nagymamának.  Bonyolult 

kapcsolatokon  keresztül  egész  világuk  egy  emberfeletti  világgal  állott  összeköttetésben,  a 

maguk gyógyító eljárásait is eszerint alkalmazták emberfelettien és meglehetősen embertelenül. 

A gyógyítás többnyire több bajt okozott, mint maga a betegség. Nyúzták, főzték a beteget, s ha 

a betegséget ki is bírta, a gyógykezelést nagyon ritkán. Ennek ellenére, bár nagyon ritkán, akad 

gyógyászatukban racionális felismerés is. Egyiptomban például, ahol a sivatag homokja miatt 

rengeteg  volt  a  szembaj,  elég  jól  értettek  a  szembetegségek  diagnosztizálásához  és 

gyógyításához.  De  a  hiedelemmel  ellentétben  semmit  sem értettek  az  egyiptomi  papok  az 

anatómiához, holott rengeteg embert balzsamoztak be. Az egyiptomi papok nem úgy boncoltak, 

mint  később  Vesalius,  nem  az  érdeklődő  ember  tudós  kíváncsisága  vezette  őket,  hanem 

misztikus elképzelések és hagyományos receptek. Az egyiptomiak a rengeteg mumifikálással 

semmit  sem  tanultak;  úgyhogy  amikor  a  görögök  –  Hippokratész  korában  –  elkezdtek 

gondolkodni a betegségekről, szó szerint mindent újra kellett kezdeniük. Hérodotosz, a nagy 

történetíró hivatkozik ugyan az egyiptomiakra, azonban ez inkább csak afféle ősiségnek kijáró 

kegyelet.  A valóság  az,  hogy  a  gyógyítás  empíriájának  meg  kellett  szabadulnia  ezektől  a 

hiedelmektől, ki kellett emelkednie a mindent beburkoló babonák ködéből.



Az Euklidés előtti matematika felfedezése21

A tudománytörténet-írás  legnehezebb  kérdései  közé  tartozik  a  matematika  eredetének  a 

problémája.  Amíg  a  görög  matematika  élő  valóság  volt,  Bolyai  és  Lobacsevszkij 

felfedezéséig, ez a kérdés nem okozott túl sok gondot. A görög matematika Euklidésszel és a 

Platón körében kialakult magasabb geometriai módszerekkel kezdődött. Euklidés rakta le a 

görög geometria szigorú logikai-axiomatikus alapjait,  a Platón körében kialakult magasabb 

geometria pedig a kúpszeletek és a geometriai hely elméletére vezetett. Euklidés ezenkívül 

összeköttetést  jelentett  a  platoni  iskola  és  a  hellenisztikus  kor  matematikája  között, 

amennyiben  a  reductio  ad  absurdum  módszerének  a  bevezetésével  lehetővé  tette  az 

irracionalitás formájában felmerült infinitézimáfis kérdések indirekt úton való megoldását. Az 

infinitézimális  geometria  területén  ugyanis  a  görög  geometria  „nem  volt  még  elég 

előrehaladott  ahhoz,  hogy  direkt  bizonyításokat  szolgáltasson”.22 Így  látta  a  matematika 

kezdeteit a múlt század közepén Michael Chasles, a kor egyik legnagyobb geométere. Rövid 

öt oldalon tekinti át a görög matematika kezdeteit, s azután rögtön áttér az Euklidés utáni, 

hellenisztikus matematikára, amit részletesen ismertet, harminchét oldalon keresztül.

A görög  matematika  történetének  egy kitűnő,  modern  összefoglalása,23 amit  a  XX. 

század egyik legnagyobb matematikusa és matematikatörténésze, B. L. van der Waerden írt, 

nyolc fejezet közül mindössze kettőben foglalkozik a hellenisztikus matematikával, alig ötven 

oldalon. A könyv nagy része, az első hat fejezet, a korai babiloni és görög matematikáról szól.

Amikor Chasles írt, akkor a hellenisztikus kor, beleértve a késő hellenisztikus, római és 

kora bizánci fejlődést is, jelentette a tudományt.24 A korai idők, Thalés, Pythagoras legenda és 

mítosz  homályába burkolt,  talán  csak  a  megbízhatatlan  korai  tradíció  által  kitalált  alakok 

voltak.

21 Forrás:  Vekerdi  László:  Az Euklidés előtti  matematika felfedezése.  = A Magyar Tudományos Akadémia 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei. Vol. 13. (1963) pp. 133–150. – A kézirat  
beérkezésének ideje: 1962. XII. 9.

22 Chasles, M.: Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie. Paris,  21875. 
(11837) pp. 4–9.

23 Warden,  B.  L.  van  der:  Science  awakening.  Groningen,  1954.  (Ontwakende  wetenschap.  Egyptische, 
babylonischen en griekse wiskunde. Groningen, 1950.) – Magyar ford.: Egy tudomány ébredése. Egyiptomi, 
babiloni és görög matematika. Ford.: Pollák Györg. Bp., 1977. Gondolat. 478 p. (– a szerk. kieg.)

24 Lásd pl. J. G. Droysen: Geschichte Alexanders des Grossen. Berlin, 1833. – Durch Aristoteles war jener  
grossartige Empirismus ins Leben gerufen, dessen die Wissenschaft bedurfte, um des ungeheuren Vorrates 
von neuem Stoff,  den Alexanders  Züge jedem Zweige  des  menschlichen  Erkennens  eroberten,  Herr  zu 
werden.  Die  eigentümliche  Entwickelung des  griechischen  Geistes  hatte  bisher  die  Philosophie  als  den 
Inbegriff  alles  Wissens  dargestellt;  jetzt  emanzipierten  sich  die  einzelnen  Richtungen  des  Erkennens. 
(Kröners Taschenausgabe, Leipzig, é. n. pp. 482–483.)



B. L. van der Waerden korára a helyzet megfordult: a hellenisztikus kor vált legendák, 

vallások  és  mítoszok  szülőjévé,  amelyik  csak  fenntartotta,  vagy  részletezte,  s  később 

hanyatlásba  vitte  a  korai  tudományos  fejlődés  eredményeit.25 A hellenisztikus  kor  a  XX. 

században a vallástörténet területe lett, a korai idők, Babilon és a görög hatodik és ötödik 

század a tudománytörténet-írásé.

Az első tudomány, a matematika születésének a megítélésében a vélemények nagyon 

eltérőek. A matematika kezdeteit a történészek egy része a görög világba helyezi, mások a 

babiloni  kultúrkör  ajándékának tekintik,  s  a  második-harmadik  évezred  fordulójára  viszik 

vissza.

Az első irány elindítója Paul Tannery volt, a másik irány több szálból fonódott össze, s 

ma Otto Neugebauer a legjellegzetesebb képviselője.

Paul  Tannery26 eredetileg  mérnök  volt,  s  a  francia  dohányiparban  dolgozott.  Mint 

tudománytörténésznek a korai görög tudomány mellett a XVII. század természettudománya 

volt  a  legfontosabb szakterülete.  Az ő nevéhez fűződik Fermat  műveinek kiadása,  s  élete 

utolsó évtizedei a monumentális Descartes-kiadással forrottak össze.

25 Tarn, W. W.: Hellenistic civilisation. London,  31952 (11927).  – Everything was ready for an outburst of 
activity, which came as soon as Alexander had in effect quadrupled the rise of the known world. (p. 259.) Pár 
generáción keresztül páratlan tudományos virágzás következik be. But it contained also one of those queer  
contradictions of  which  Hellenism was  full;  we regard  science  as  essentially European,  but  Hellenistic 
astronomy was  partly  due  to  Babylonians.  (p.  296.)  A görögök  geometrizálták  a  babiloni  csillagászati  
empíriát,  ez  vezetett  a  geocentrikus rendszer  végleges megszilárdulására.  The pity of it  was that,  could 
heliocentrism have been established, it should have killed astrology and saved the world infinite trouble. (p.  
298). Ezzel szemben vö. Georg Sarton: A history of science. Hellenistic science and culture in the last three 
centuries B. C. (Cambridge, Mass., 1959. p. 317.): It is not true, as Tarn claims, that Hipparchos' rejection of  
heliocentrism assured the success of astrology, but his acceptance of the astral religion implied astrological  
possibilities.  Ezenkívül  Sarton  szerint  az  asztrológia  előretörését  a  Stoa  epikureizmus  feletti  győzelme 
döntötte el. Viszont S. Sambursky: Physics of the stoics (London, 1959) éppen a stoikusokban látja a modern 
fizika megalapozóit. Utóbbi interpretáció azonban erős ellenzésre talált. Vö. Ch. C. Gillispie, Isis Vol. 49.  
(1958) pp. 356–358. és M. E. Seesor, Isis Vol. 51. (1960) p. 233. – M. Clagett, aki a középkori tudomány  
specialistája, még a késő görög tudományban sem hanyatlást, hanem kiegyenlítődést lát: This leveling off  
was undoubtedly tied up with complicated social and political changes brought about in the Mediterranean 
area by the rise and spread of Roman power. But it would have taken a fine eye in the first two or even three 
centuries of the Christian ere to detect  any decline in Greek science or the Greek rational  spirit  by an  
examination alone of the works of the best scientists. (M. Clagett: Greek science in antiquity. New York,  
1955. p. 115.) Clagett szerint a görög csillagászat csúcsát Ptolemaios jelenti, és még asztrológiai főműve, a  
Tetrabiblos is „kritikai szellemet sugároz”. (Uo. p. 116.)
Nyilvánvaló, hogy a tudománytörténet-írás még az előfeltételéig sem jutott el annak, hogy megírható legyen  
a hellenisztikus kor tudománytörténete. Karl Reinhard két könyve: Poseidonios (München, 1921) és Kosmos 
und Sympathie (München, 1926) mutatja, mi minden vár még ezen a területen tisztázásra. Először is el kell  
jutni a források, a kifejezések és a szavak megértéséig, vagy helyesebben, hogy a reinhardti metodikához 
hűbben fejezzük ki magunkat, a megértésük kapujáig. Azután újra és újra meg kell kísérelni eljutni más 
irányokból ugyanezekig a kapukig, anélkül, hogy korai szintézis csábítását követve, átlépnénk rajtuk.

26 Tannery életéről és működéséről lásd: Osiris Vol. 4. (1938) Part 2. pp. 633–689. és Revue d'Histoire des  
Sciences Vol. 7. (1954) No. 4.



Számos  közleményén  kívül  három  fontos  könyve  jelent  meg  a  görög  tudomány 

kezdeteiről:  Pour l'historie de la science hellène de Thalès a Empédocle (Paris, 1887); La 

géométrie grecque. Essai critique (I. P. Paris, 1887); Recherches sur l'histoire de l'astronomie  

ancienne (Paris, 1893). Utóbbiban az első nagy áttekintést adja a görög tudomány egészéről. 

A Bevezetésben  a  görög  tudomány  történetét  négy  periódusra  osztja:  hellén  tudomány 

(Aristoteléssel  bezárólag),  alexandriai  tudomány (Eudémostól kb.  i.  sz.  kezdetéig),  görög–

római tudomány (i. sz. kezdetétől kb. Constantinusig) és a kommentátorok kora (i. sz. VI. 

század végéig). Mindegyik periódus kb. 300-300 évig tart. Igazán teremtő csak az első: ekkor 

rakják le a görög tudomány (és nem filozófia!) alapjait. A második periódusban már csak a 

matematika  fejlődik.  „Epikureusok  és  stoikusok  foglalkoznak  ugyan  fizikával,  mégpedig 

sokat; de az előbbiek nézőpontja – egy általános a priori hipotézissel összeférő különböző 

magyarázatokkal szembeni teljes közömbösség – minden természettudományos haladásnak a 

tagadását  jelenti,  az  utóbbiaknak  pedig  még  az  alaptanításaik  is  ellentétesek  a 

természettudománnyal.”27 A harmadik, a görög–római periódus elején Tannery szerint a stoa 

uralkodik,  de az i.  sz.  III.  században visszafordulnak a  régi  mesterek,  Platón,  Aristotelés, 

Pythagoras  felé.  Ez  az  eklektikus,  misztikus,  szinkretizmusra  törekvő  irány azonban nem 

vezet  új  szintézishez,  és a Constantinusszal kezdődő új  korszak a lélek nélküli  utánzás,  a 

kompiláció, a kommentátorok kora lesz.28

A négy periódusból az első, s a másodikból száz év: ez az antik világ 1200 évéből a 

teremtő, a legérdekesebb korszak; ez Tannery nagy áttekintésének a végső következtetése. 

Közel 70 év múlva Tobias Dantzig kimutatást készít a 27 legjelentősebb görög matematikus 

születési helyéről és a fenti négy periódus szerinti megoszlásáról: I. e. 600 és 300 közé esik 13 

matematikus 9 városból, 300 és 0 közé 10 matematikus 5 városból, i. sz. 0 és 300 közé 4 

matematikus egyetlen városból, Alexandriából.29

Ma már természetesnek tűnik, hogy a görög tudomány legérdekesebb periódusa az első, 

a  hellén-korszak.  Tannery  előtt  azonban  ezt  a  kort  egyáltalán  nem  tartották  a 

természettudomány és a matematika szempontjából lényegesnek: Aristotelés szemüvegén át 

filozófusoknak,  metafizikusoknak,  titokzatos  és  mély  értelmű  bölcseknek  tekintették  a 

Thaléstől Empedoklesig terjedő gondolkozók sorát. S Tannery könyve után egyszerre „nem 

elérhetetlen metafizikusok többé, hanem tapasztalatlan tudósok, nagyon egyszerűek és éppen 

ezért  annál  merészebbek,  ...  fogalmaikban  és  formuláikban  felhagynak  minden  misztikus 

jelleggel  és  gyakran  ismerjük  fel  tanításaikban  mai  tudományunk  egynémely  jellegzetes 

27 Tannery, P.: Recherches sur l'histoire de Pastronomie ancienne. Paris, 1893. p. 3. 
28 Uo. pp. 6–7. 
29 Dantzig, T.: The bequest of the greeks. London, 1955. p. 14.



tendenciáját” – írja Tannery egyik tanítványa, Gaston Milhaud.30

Tannery  ismeri  fel  például  az  eleai  Zénón  jelentőségét  a  matematika  fejlődése 

szempontjából. Zénón maga nem volt matematikus, „de egyike azoknak, akik legtöbbet tették 

a matematika elvei érdekében, szigorúan körülírva a pont és a pillanat alapvető fogalmait” és 

frappáns módon alkalmazva a görög gondolkozásra egyébként is oly jellemző reductio ad 

absurdum  módszerét.31 Zénón  nem  Anaxagoras  vagy  Leukippos  ellen  támad  híres 

paradoxonaival,  mint  általában  hiszik,  hanem  a  pythagoreusok  ellen.  „Parmenidés  olyan 

környezetben  írta  művét,  ahol  mint  gondolkozók,  egyedül  a  pythagoreusok  állottak 

köztiszteletben.” Zénón pedig nem a mozgás lehetetlenségét igyekszik kimutatni, hanem azt 

bizonyítja be, hogy a .kontinuum nem képzelhető el indivizibilis elemek összegeként, „mert, 

ha  ezeknek  az  elemeknek  nincs  semmi  nagysága  (grandeur),  akkor  összegük  sem lehet, 

másrészt, ha van nagyságuk, akkor, mivel számuk végtelen, összegük is végtelen lenne”.32

Egy évtizeddel Tannery könyve előtt Herrmann Hankel33 még úgy tartotta, hogy Zénón 

nem  tudott  megbirkózni  a  végtelen  és  a  mozgás  kérdésével  s  a  görög  matematikai 

tudományok  végleg  száműzik  a  végtelen,  a  változás  és  a  mozgásfogalmait.  A görögök 

infinitézimál-fóbiájáról szóló legendát Tannery műve sem tudja eloszlatni, még Heibergnél34 

is  tartja  magát,  aki  pedig  Tannery  műveinek  egyik  kiadója,  s  kitűnő  filológus  volt.  Az 

infinitézimális  számítás fejlődéstörténetének monográfusa,  Otto Toeplitz,  jól  tudja,  hogy a 

görögöknél szó sincs a végtelentől való irtózástól, s ő is Zénón paradoxonait tekinti a végtelen 

fogalmával  dolgozó matematika kezdetének.  Zénón „csak olyan végtelen processzus  ellen 

tiltakozik,  amivel kontinuum átfutásakor találkozunk”.35 Ugyanez volt  lényegében Tannery 

véleménye is.

Az  ugyancsak  1887-ben  megjelent  La  géométrie  grecque mintaszerű  és  a 

tudománytörténet-írásban úttörő analízissel kezdődik. Megvizsgálja a hozzáférhető szövegek 

tükrében  a  proklosi  adatokat,  s  annak  a  segítségével,  amit  megbízhatónak  talált  belőlük, 

analizálja  az  euklidési  „Elemek”-et.  S  ezzel  elkezdődött  a  tudománytörténet  egyik 

legérdekesebb és legfontosabb kalandja, az „Elemek” egyes könyveinek és tételeinek részletes 

vizsgálata abból a szempontból, hogy a korai görög matematika fejlődésének melyik fázisába 

tehetők. A nehézséget az jelenti, hogy a korai görög matematika egyes fázisait jóformán alig 

30 Milhaud, G.: Revue des Idées, 1906. No. 25. pp. 28–39.
31 Tannery, P.: Pour l'histoire de la science Hellène. De Thales a Empédocle. Paris, 1887. p. 249.
32 Uo. p. 255.
33 Hankel, H.: Zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter. Leipzig, 1874.
34 Heiberg, I. L.: Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften im Altertum. München, 1925. p. 4.
35 Toeplitz, O.: Die Entwicklung der Infinitesimalrechnung. Eine Einleitung in Infinitesimalrechnung nach der 

genetischen Methode. Erster Band. Berlin–Göttingen–Heidelberg, 1949. p. 2.



ismerjük  máshonnan,  mint  éppen  az  „Elemek”-ből.  Ezenkívül  egy  pár  korai  töredék  – 

Archytas kockamegkettőzése, és Hippokratés holdacskák területére vonatkozó vizsgálatai – és 

Aristotelés  sok,  de  matematika  iránt  nem  nagy  megértést  mutató  locusa,  s  a  késői 

kommentátorok nagyon is kérdéses megbízhatóságú adatai állnak rendelkezésre. Érthető, ha 

az  Euklidés  előtti  görög  matematika  rekonstrukciója  távolról  sem  tekinthető  megoldott 

kérdésnek. Ezen a területen való munka a matematikai hozzáértésen, a fokozott filológiai és 

forráskritikai gondosságon kívül  sok leleményességet is  igényel.  És állandóan fennáll  egy 

sajátos  circulus  vitiosus  veszélye:  az  „Elemek”-ből  rekonstruált  korai  görög  matematika 

szolgál keretül az „Elemek” egyes tételeinek a kronológiájához.

Tannery még csak nagyjából osztja fel az „Elemek”-et a korai görög matematika egyes 

korszakai között. Az „Elemek”-et addig a görög elemi geometria tankönyvének tekintették, 

Tannery egy hosszú történelmi fejlődés  filológiai  jellegű összefoglalását  ismeri  fel  benne, 

amelynek a kezdetei legalábbis az i. e. V. század közepéig nyúlnak vissza. Tannery szerint már 

ekkor  lennie  kellett  a  görög geometriában kézikönyvszerű összefoglalásoknak.  Ezen túl  a 

Hippokrátéstől fennmaradt töredék azt mutatja, hogy már a görög felsőbb mennyiségtan, a 

körzővonalzóval meg nem oldható feladatok geometriájának az alapjai is készen vannak.36

A hagyomány magának Hippokratésnek is tulajdonított egy „Elemek”-et,  De semmit 

sem mond arról, mit tartalmazhatott.  Tannery jóformán semmiből rekonstruálja ezt a korai 

„Elemek”-et.  Szerinte  legalábbis  kérdésfelvetésben  mindent  tartalmazott,  amit  Euklidés 

„Elemei” az aritmetikai könyvek, a VII., VIII. és IX, kivételével magukban foglalnak. Ezek a 

hippokratési „Elemek” pedig valószínűleg magáig Pythagorasig vagy Pythagoras közvetlen 

tanítványaiig visszanyúló pythagoreus geometriára támaszkodnak.37

Volt-e ennek megfelelő pythagoreus aritmetika is? Tannery szerint ugyanis az euklidési 

„Elemek” aritmetikai  könyvei  nem pythagoreus  eredetűek,  a pythagoreus aritmetika ennél 

primitívebb kellett hogy legyen, és mást is kellett tartalmazzon – legalábbis ha az i. sz. I–II.  

századból származó neopythagoreus forrásoknak némi hitelt adunk. Megint az a kérdés, mit 

lehet  elhinni  ezekből  a  késői  forrásokból?  Tannery  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  már 

Aristotelés kifejezetten a pythagoreusoknak tulajdonít egy, a négyzet átlójának és oldalának 

az  incommensurabilitására  vonatkozó  bizonyítást,  ami  azon  alapszik,  hogy  a 

36 Tannery,  P.:  „Geometria.”  (1895).  In:  Mémoires  Scientifiques  II.  Paris,  1912.  pp.  472–486. –  Tannery 
megállapításai, mint általában, itt  is inkább a geniális megsejtés, mint a bizonyított interpretáció szintjén 
mozognak, amit ő maga is kiemel: „En résumé, lés origines véritables de la géométrie théorique chez les 
grecs restent passablement obscures; on peut simpliment en dire que le gout pour l'étude des propriétés des  
figures parait un trait caractéristique de la race grecque...” (p. 475.)

37 A  La  géométrie  grecque  (Paris,  1887)  számomra  nem  volt  hozzáférhető.  Tannery  véleményét  itt  
másodkézből idézem: P.-H. Michel: De Pythagore a Euclide. Paris 1950. pp. 168–209. Ez a könyv a kérdésre 
vonatkozó szakirodalmat is bőven tárgyalja a harmincas évek végéig.



commensurabilitás egyszerre követelné meg ugyanazon szám páros és páratlan voltát. Ez a 

bizonyítás,  ami  Euklidésben  is  megtalálható,  olyan  számfogalmon  alapszik,  ami  az 

euklidésinél sokkal primitívebb. Ez a számfogalom lehetett a pythagoreus aritmetika alapja.38 

Mindez  azonban  csak  sejtés,  és  a  nyitott  kérdések  özönét  hagyja  maga  után.  „Voilà,  les 

questions qui restent toujours ouvertes, car, si j'ai cherché  à les discuter, je n'ai nullement 

prétendu  leur  donner  une  solution  définitive.”39 Mindenesetre  annyi  gyanítható,  fejezi  be 

Tannery, hogy „egy, elsősorban minden szám általános tulajdonságát, s azután a tíz első szám 

speciális  tulajdonságait  tárgyaló  aritmetika  terve  nem  képzelhető  el  Archytas  előtt,  de 

feltétlenül megvan az őt közvetlenül követő generációban”.40

Foglaljuk össze még egyszer a Tannery-interpretáció centrális gondolatát: Az „Elemek” 

minden lényeges eredménye és a tárgyalási  mód is  már messze Euklidés,  sőt Platón előtt 

készen áll, a geometriai könyvek a pythagoreus matematika gyors fejlődéséből emelkedtek ki 

az V. század során, az aritmetikai könyvek Archytas vagy az őt közvetlenül követő generáció 

művei.  Platónnak már semmi egyéb szerepe sem marad a görög matematika fejlődésében, 

minthogy felhívja a figyelmet a térgeometriai problémák fontosságára. 

Ezt az interpretációs vázat töltötték ki a XX. század során részletekkel. Ahol Tannery 

általánosságban korokat és generációkat jelölt meg, ott meg kellett keresni az „Elemek” egyes 

könyveihez tartozó neveket,  illetve iskolákat.  Az alábbiakban,  mintegy példaként  az ilyen 

típusú rekonstrukciók szerkezetére, analizáljuk a matematikus Theaitétos „feltámasztásának” 

a történetét. 

Abban az időben, amikor Theaitétos, a matematikus modern hírneve megalapozódott, a 

klasszika-filológiában U. von Wilamowitz-Moellendorff interpretációs iránya uralkodott.  Ő 

volt  a  XX.  század  első  felének  legnagyobb  nevű  klasszika-filológusa.  Nietzsche  intuitív-

impresszionista „Zukunftsphilologie”-je elleni  éles támadással  kezdte gyorsan felfelé  ívelő 

pályáját. A század elején már Berlinben professzor, tekintélye és népszerűsége óriási. De a 

George-kör  nagy  megvetéssel  nézte  működését,  s  Platón-biográfiáját  „ein  Platon  für 

Dienstmädchen”-nek  minősítette  Gundolf.  Wilamowitz-Moellendorff  Momsen  pozitivista, 

ténytisztelő módszerein nőtt fel. Az interpretációnak a tények gondosan halmozott tömegére 

kellett  felépülni.  Semmiféle  kitalálásnak,  álmodozásnak  nem  volt  benne  helye.  Az  így 

megalapozott interpretáció a természettudományhoz fogható komoly tudomány igényével lép 

fel, hatalom lesz. Egy Wilamowitz-Moellendorff-tanítvány, Eva Sachs doktori disszertációja 

38 Tannery, P.: Pour l'histoire de la science Hellene. Paris, 1887. pp. 369–391. Appendice II. Sur l'arithmétique 
pythagorienne.

39 Uo. p. 391.
40 Uo. pp. 379–380.



körvonalazta a matematikus Theaitétos alakját Platón hasonló című dialógusa alapján 1914-

ben.41

H.  G.  Zeuthen,  aki  matematikus  volt,  a  modern  matematikai  fogalomképzés  felől 

közeledett Platón dialógusához, s Theaitétos mesterében, Theodorosban ismeri fel annak az 

új,  nagy  fontosságú  matematikai  elvnek  a  felfedezőjét,  aminek  az  alapján  Theaitétos  az 

„Elemek” VII., VIII. és X. könyveit megírta. Theodoros a 3-tól 17-ig terjedő nem-négyzet 

számok négyzetgyökeinek az irracionalitását Zeuthen szerint egy olyan új kritérium alapján 

bizonyítja,  ami a végtelen törteken alapul, „servant  à déterminer le plus grande commune 

mesure  de  deux  nombres  donnés:  si  cette  opération,  appliquée  à des  quantités  générales 

représentées  par  des  segments  de  droite,  s'arrête  d'elle-même,  les  quantités  seront 

commensurables, si elle se continue à l'infini, incommensurables.”42

Abel  Rey  Theodorost,  s  rajta  keresztül  Theaitétost  a  pythagoreus  matematika 

képviselőinek tartja.43 O. Becker egy-egy külön fejlődési fokot fűz a Theodoros és Theaitétos 

nevéhez,44 s végül B. L. van der Waerden a platóni dialógus és az „Elemek” X. könyve alapján 

rekonstruálta Theaitétos elveszett könyvét.45

Láttuk, hogy Zeuthen a VII., VIII. és X. könyvet mind Theaitétos munkájának tartotta s 

ezáltal  Theaitétos  műve  elsősorban  aritmetikai  jelleget  öltött.  Van  der  Waerden  a  VII. 

könyvben az Archytas előtti pythagoreus aritmetikai kézikönyv primitív formáját látja és a 

VIII.-ban ennek folytatását. De szemben a VII. könyv logikai egységével, a VIII. könyvet 

logikai tekintetben gyengének tartja.  A VIII.  könyvben egy általános elvekig felemelkedni 

nem tudó arányelméletet lát, ami teljes ellentétben áll a X. könyv logikai zártságával. A X. 

könyvet Platón tanítványának, Theaitétosnak tulajdonítja. A VIII. könyv szerinte a Platónt egy 

generációval  megelőző  Archytas  műve.  A  VIII.  könyv  logikai  gyengéi  nem  a  kor 

matematikájának közös hibái:  a  VII.  könyv ugyanis  magas  logikai  készültséget  árul  el,  s 

Aristotelés is ezen kor matematikai kézikönyveiből vonta le logikai szabályait. Ez a logikai 

lazaság Archytas sajátja, ő van der Waerden szerint „is constantly at odds with logic, trying 

unsuccessfully to meet its strict demands”.46

41 Sachs, Eva: De Theaeteto atheniensi mathematico. Berlin, 1914.
42 Zeuthen, H. G.: Sur l'origine historique de is connaissance des quantités irrationnelles. In: Oversigt over det  

kgl. danske Videnskabernes Selskabs forhandlingen. Copenhague, 1915. pp. 333–362. Idézi P.-H. Michel: 
De Pythagore a Euclide. Paris, 1950. p. 468.

43 Rey, A.: L'apogée de la science technique grecque. Paris, 1946. pp. 189–190.
44 Becker, O.: Die Lehre von Geraden und Ungeraden im neunten Buch der euklidischen Elemente. In: Quellen 

und Studien zur Geschichte der Mathernatik, Astronomie und Physik. B3 (1936) pp. 533–553.
45 Waerden, B. L. van der: id. mű V. és VI. fejezet.
46 Uo. p. 155.



A VII. könyv is arányelmélet, Waerden ezt tartja annak a pythagoreus kézikönyvnek, 

aminek a létezését már Tannery sejtette. Waerden szerint feltehető, hogy ennek az elméletnek 

a kidolgozására a törtekkel való számolás vezetett. Törtek a hivatalos görög matematikában 

Archimédés előtt nem fordulnak elő, de a gyakorlatban természetesen használni kellett őket 

Annak  az  oka,  hogy  a  törteket  az  elméletből  kiküszöbölték,  az  egység  elméleti 

oszthatatlansága volt. A törtek fogalmának matematikai aequivalense a számok aránya lett. 

„Törtek  legkisebb  kifejezésekre  való  redukciója  helyébe  számok  arányának  legkisebb 

kifejezésekre  való  egyszerűsítése  lép,  ezt  kutatja  elméletileg  a  VII.  könyv.”47 Ennek  a 

pythagoreus  arányelméletnek  a  geometriai  segédeszközeit  jelentik  a  II.  könyv  bizonyos 

tételei,  s  ebbe  a  keretbe  illik  Archytas  híres  kockamegkettőzése:  két  adott  számhoz  két 

középarányos szerkesztése. És hogy az egész gondolatkör mennyire a pythagoreus világkép 

szerves  része,  azt  szépen demonstrálja  Waerden az  Archytas-féle  szerkesztés  zeneelméleti 

megfelelőjére való utalással.

Ezt  az  egész  jól  kiépített  pythagoreus gondolatkört  egyetlen  veszély fenyegette:  az, 

hogy  „vonalszakaszokat  nem  mindig  lehet  számokkal  kifejezni,  vagy  pontosabban 

fogalmazva,  vonalszakaszok arányai  nem mindig fejezhetők ki  egész számok arányaiként. 

Más  szóval:  léteznek iricommensurabilis  vonalszakaszok.”48 Ez  a  tény,  s  nem pedig  mint 

Tannery  hitte,  a √2 irracionális  voltának  a  felfedezése  vezetett  Waerden  szerint  a  görög 

matematika  fokozódó  geometrizálódására.  A  pythagoreusok  nagyon  jól  ismerték  az 

irracionális  arányokat,  más  oka  volt,  hogy  a  √2 -t  nem  tekintették számnak:  a  szám 

definíciójához  való  ragaszkodásuk.  „Arithmos  számot  jelent,  ezért  egész  számot,  logikai 

szigoruk még azt sem engedte meg, hogy törteket vezessenek be; egész számok arányaival 

helyettesítették  őket.”49 Így  válik  centrális  kérdéssé  a  görög  matematikában  számok  és 

vonalszakaszok egymáshoz való kapcsolata.  Erről szól Platón Theaitétosának sokat idézett 

része, erről szól az „Elemek” X. könyve, ami Waerden szerint nem egyéb, mint Theaitétos 

Euklidés által kissé elrontott, elveszett könyve.

Fontossága miatt  hosszan kell  idéznünk Waerdennek a X.  könyvről  adott  analízisét: 

„Mérhetőnek (measurable) nevezünk a továbbiakban egy vonalszakaszt (vagy egy területet), 

ha commensurabilis egy rögzített e vonalszakasszal (vagy egy e2 négyzettel). Euklidésben a 

mérhető területeket kimondhatónak (expressible) (ρητός) nevezik. Másrészt azokat a vonala-

kat nevezik kimondható (expressible) vonalaknak, amelyek mérhető négyzetekre vezetnek, te-

hát  nemcsak mérhető  vonalakat,  hanem olyan nem mérhető  vonalakat  is,  mint  a  3,  5,  ... 
47 Uo. p. 115.
48 Uo. p. 158.
49 Uo. p. 125.



területű  négyzetek  oldalai,  amiket  Theodoros  vizsgált.  Ez  a  terminológia  egyik  első 

következménye  azon  osztályozási  elvnek,  amely  a  vonalszakaszokat  az  általuk  előállított 

négyzetek  szerint  osztályozza.  Minden  egyéb  vonalszakaszt  irracionálisnak  (άλογος) 

neveznek.”50 Ugyanez a beosztás jelentkezik Platón dialógusában is, ahol Theaitétos bizonyos 

vonalszakaszok incommensurabilitására a feléjük emelt  négyzetekből  következtet.  S mivel 

bizonyos,  a  X.  könyvben definiált  irracionális  vonalak  esetében ez  a  vizsgálat  téglalapok 

négyzetté alakítását követeli meg, a X. könyv felhasználja a II. idevonatkozó eredményeit.

Az  egész  X.  könyv  egységes  szellemű.  Waerden  szerint  még  az  is  bizonyít,  ami  a 

könyvből hiányzik : ti. egy logikailag odaillő arányelmélet, ami összeköttetést jelentene a X. 

2.  és  3-ban  bevezetett  antanairesis-en  alapuló  commensurabilitás-kritérium  és  a  később 

tárgyalt  irracionális  vonalszakasz  típusok  között.  Euuklidés  itt  az  V.  könyvön  alapuló 

arányelméletet alkalmaz, amit Theaitétos nem használhatott, mert az V. könyv Eudoxos műve. 

Ugyancsak nem használhatta a régebbi, VII. könyv által reprezentált arányelméletet sem, mert 

az incommensurabilis vonalszakaszokra nem érvényes.

Waerden szerint Aristotelés egy helye (Topica 158 b) vet fényt rá, mit  hagyott itt  ki 

Euklidés. Aristotelés általánosságban beszélve a definícióról, megemlíti, hogy „két terület és 

két vonal akkor arányosak, ha a területek és a vonalak azonos antanairesissel  (άνταναίρεσις) 

rendelkeznek”.51 Mint egy ilyen arányelmélethez szükséges előzmény érthető meg a X. 1. 

„Most  már  minden  világos  –  írja  Waerden  –  Theaitétos  nyilvánvalóan  egy  antanairesis-

definíción alapuló arányelmélettel kezdette volt a könyvét. Szokása szerint járva el, később 

felhasználandó lemmákkal indult; ezek közé tartozik a X. 1. A X. 2–3. tételekben bevezeti a 

végtelen és véges antanairesis elméletét, s egyben kritériumot nyer két vonalszakasz vagy két 

terület  commensurabilitására.  Valószínű,  hogy  a  következő  lépés  arra  az  antanairesis-

definícióra  alapított  arányelmélet  volt,  amelyikre  Aristotelés  célzott.  Euklidés  ezt  a  részt 

kihagyta,  mert  ő  már  adott  egy másik  arányelméletet  az  V.  könyvben ...  A továbbiakban 

Theaitétos  racionális  mennyiségekre  és  arányaikra  vonatkozó  elméletét  fejtette  ki 

arányelmélete alapján (X. 4,5. és 9–13.). Ebben a részben Euklidés a bizonyításokat másokkal 

cserélte  fel,  amiket  Archytas  és  iskolájának  az  eredményeiből  kölcsönzött.  A következő 

főrészét  a  X.  könyvnek,  ami  a  13-féle  irracionális  vonallal  foglalkozik,  gyakorlatilag 

változatlanul hagyta Euklidés.”52

Ezek  a  hosszú  idézetek  nagyon  jellemzőek  nemcsak  Euklidés,  hanem  –  s  a  mi 

szempontunkból ez a fontosabb – van der Waerden munkamódszerére is. Már két algebrista 

50 Uo. p. 167.
51 Uo. p. 177.
52 Uo. p. 179.



generáció nőtt fel a Moderne Algebra53 kristálytiszta vonalvezetésű fejezetein: a számfogalom 

rövid, halmazelméleti bevezetése – közelítése a csoportelméleten át ahhoz, amit az algebra ért 

a szám fogalmán –, azután a gyűrűk és testek további beszűkítésén átvitt számoknak mint a 

„feléjük  emelhető”  magasabb  képződményeknek,  polinomoknak  részletes  vizsgálata  – 

mindezt Theaitétos sem építhette volna fel logikusabban, s Platón bizonyosan nagyon meg lett 

volna elégedve vele.

Waerden  Theaitétosa  a  csúcsát  jelenti  annak  a  gazdag  lehetőségeket  nyújtó 

interpretációs iránynak, ami Tanneryből indult ki.

Ennek az interpretációs  iránynak a nagy eredményei  közé kell  sorolnunk a babiloni 

matematika  felfedezését  is,  jóllehet  eredményei  ellentmondásban  látszanak  lenni  a 

matematika kezdeteiről Tannery által kialakított képpel. Waerden kitűnően ismeri a babiloni 

matematikát, s neki sikerült egységes képpé ötvöznie a matematika kora görög eredetének 

elméletét  a  babiloni  kezdet  teóriájával.  Szerinte  a  görögök a babilóniaiaktól  veszik döntő 

matematikai  inspirációikat,  mégis  már  nagyon  korán,  az  ötödik  század  folyamán,  ahogy 

Tannery  tartotta  volt,  kialakítják  a  babilonitól  annyira  eltérő  szellemű  és  formájú 

matematikájukat.

Ma már közismert a mezopotámiai kultúra felfedezéséért folytatott másfél évszázados 

küzdelem. Kevésbé ismeretes az a harc, amit Franz Xaver Kugler SJ., a babiloni asztronómia 

egyik legnagyobb ismerője folytatott a század elején a pánbabilonisták ellen. Utóbbi irány 

képviselői  a  Gilgames-legendakör  és  néhány  szakmai  ékírásos  tábla  megfejtése  alapján 

nemcsak  a  Bibliát,  hanem  az  egész  modern  tudományos  fejlődés  alapjait,  csillagászatot, 

matematikát,  orvostudományt  Babilonból  kísérelték meg levezetni.  Kugler  legfőbb bűne a 

pánbabilonisták  szemében  az  volt,  hogy  a  mitológiát  és  a  tudományt  szigorúan 

szétválasztotta:  nem  vezet  olyan  könnyű  út  a  csillag-mitoszoktól  a  csillagászathoz  – 

hangoztatta –, mint ahogy azt a pánbabilonisták hiszik. Nem lehet Hipparchos felfedezésének 

alapjait Babilonban megtalálni. A babiloni csillagászat nem évezredes, hanem az i. e. utolsó 

hét  évszázadban  fejlődött  ki.  A babiloni  tudomány megértését  csak  komoly asszirológiai, 

matematikai és csillagászati tudás birtokában lehet remélni, tanította Kugler.54

Kugler  atya  örökségét:  a  British  Museum  agyagtábláiról  készített  másolatait  és  az 

asszirológiai s matematikai tudás egyesítését Otto Neugebauer vette át.

53 Waerden, B. L. van der: Moderne Algebra I. Berlin, 11936., 31950.
54 Kugler, F.-X. S. J.: Im Bannkreis Babels. Panbabylonistische Konstruktionen und Religionsgeschichtliche 

Tatsachen. Münster i. W. 1910. 



Otto  Neugebauer  Göttingában  tanult  matematikát,  ő  adta  ki  Félix  Klein  híres 

felolvasásait  a  XIX.  század  matematikájáról.55 Neugebauer  ugyanazt  tette  a  babiloni 

tudományért,  mint  Tannery  a  korai  görög  tudományért:  kimutatta  egy  addig  elsősorban 

misztikusnak és filozofikusnak tartott fejlődésről, hogy szigorú, egzakt s meglepően modern 

fogalmakkal dolgozó tudomány rejlik mögötte.

Azt már régen tudták, hogy Mezopotámiában nagyon korán, még a sumér korszakban, 

az  ékírás  felfedezésével  körülbelül  egy  időben  bevezettek  egy  hatvanas  számrendszert, 

aminek a segítségével az alapműveletek elvégezhetőek voltak. A számrendszer azonban nem 

volt  következetes,  mert  egyrészt  kereszteződött  a  tízes  számrendszerrel,  másrészt 

kétértelműek a számjegyei,  mert  a  korai  időkben hiányzik a számjegyek közül  a nulla.  S 

egyébként  sem jutnak képletekhez,  általános  algoritmushoz,  mert  a  táblázataik  ugyanazon 

típusba tartozó egyedi feladatok felsorolásából állanak. Sokszor valószínűleg nem egyebek 

iskolai gyakorlatoknál.56

Neugebauer éppen ezekben a hibákban ismeri fel  a sumér számrendszer legnagyobb 

előnyét. Valóban, a nulla nem fordul elő benne, s ez a tény határozatlan helyértékrendszert 

eredményez  –  a  mi  tízes  számrendszerünk  határozott,  abszolút  helyértékrendszerével 

szemben.  Ebben  a  határozatlan  hatvanas  számrendszerben  „elvileg  minden  számjegyet 

szorozni lehet 60 egy tetszőleges pozitív vagy negatív hatványával, anélkül, hogy ez a szám 

írott  kifejezésén  változtatna”.57 Az  egyes  számjegyek  helyértékét  csak  a  számolás 

összefüggéséből  lehet  eldönteni.  Ezáltal  olyan  számrendszer  áll  elő,  amely  páratlanul 

alkalmas  a  törtekkel  való  számolásra.  Ha  a egész  szám,  akkor  annak,  hogy  
1
a

 véges 

hatvanados törtként legyen előállítható, szükséges és elegendő feltétele az, hogy a  = 2 α 3 β 5 γ 

alakú  legyen.  Az  ilyen  számokat  Neugebauer  regulárisoknak,  a  nem  ilyeneket 

irregulárisoknak nevezi. Az 
1
a

 tört jelzésére az ā jelölést vezeti be. 

S ebben az interpretációban az addig iskolai  gyakorlatoknak tartott  számtáblák mint 

reciprok táblák lepleződnek le, olyan számok listái, amelyeknek szorzata mindig hatvan, azaz 

az  egység.  Beleértve  természetesen  mint  mindig  egy  60  valamely  hatványával  történő 

szorzást: egy n szám ugyanis nem különböztethető meg n · 6 0 k  számtól. Ezeknek a reciprok 

tábláknak a célja osztás: egy b számot úgy osztanak egy a számmal, hogy szoroznak ā -val. A 

55 Klein, F.: Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert. Berlin, 1926.
56 Meissner, B.: Babylonien und Assyrien II. Heidelberg, 1924. pp. 386–387.
57 Neugebauer,  O.:  Vorlesungen  über  Geschichte  der  antiken  mathematischen  Wissenschaften.  I. 

Vorgriechische Mathematik. Berlin, 1934. p. 5.



táblák  kifejezetten  mutatják,  hogy a  sumér  matematikusok  tisztában  voltak  az  irreguláris 

számok kivétel jellegével: 7 igi nu–7 nem oszt, jegyzi meg pl. egy ilyen tábla.58

Neugebauer felismeri a számlisták törvényszerűségét. A számok mind 2 α 3 β 5 γ  alakúak, 

s ebből  a feltételből egy szellemes geometriai  reprezentáció segítségével  teszi érthetővé a 

reciprok táblák előállítási  módját.59 A táblák szorzásra és gyökvonásra is  alkalmasak, és a 

sumér matematikusok ilyen számolási segédeszközök birtokában nem haboztak területekből 

vonalakat kivonni, vagy területeket összeszorozni, „amit a nagyon óvatos Euklidés sohasem 

tett volna meg”.60

„Ez a táblarendszer, ahogy már i. e. 1800-ban létezett, egymagában az egész antikvitás 

számolói felé helyezte volna a babilóniaiakat. I. sz. 350 és 400 között az alexandriai Theon 

magyarázatok  oldalait  fűzi  Ptolemaios  hatvanas  számrendszerben  végzett  számításaihoz 

Almagest-jéhez  írott  kommentárjaiban.  Egy  babiloni  templom  birtokának  adminisztrációs 

írnoka 2000 évvel Theon előtt joggal csodálkozott volna ily egyszerű technikára vesztegetett 

annyi  sok  szón.”61 Ugyanígy  számtáblákban  fejezik  ki  a  babiloni  matematikusok  a 

Pythagoras-tételt  is,  másfél  évezreddel  Pythagoras  előtt.  „Mindezek  a  problémák  –  írja 

Neugebauer – valószínűleg sohasem voltak élesen elválasztva olyan módszerektől, amelyeket 

mi ma algebrainak nevezünk. Az egész csoport középpontjában a kétismeretlenű másodfokú 

egyenlet megoldása áll.”62

Tipikus az 

probléma.  Számos  esete  van,  legfontosabb  „az  a  típus  –  írja  Neugebauer  –,  amit 

normálalaknak  nevezek:  két  számot  kell  találni  ha  a,  szorzatuk  és  b,  összegük  vagy 

különbségük adott. Számtalan példa célja nyilvánvalóan az, hogy megtanítsa a bonyolultabb 

kvadratikus problémáknak eme normálalakokra való transzformálását 

x ∙ y = a

x ± y = b,

58 Uo. p. 8.
59 Uo. pp. 9–11. 
60 Waerden, B. L. van der: Science awakening. Groningen, 1954. p. 72.
61 Neugebauer, O.: The exact sciences in antiquity. Providence, Rhode Island,  21957. pp. 34–35. – Magyar 

ford.: Egzakt tudományok az ókorban. Ford.: Guman István. Jegyz.: Gazda István. Bp., 1984. Gondolat.  
260 p., [16] t. (– a szerk. kieg.)

62 Uo. p. 40.



amiből a megoldás mint

adódik a két eredeti egyenletet két lineáris 

egyenletre  transzformálva.  Más  szóval,  a  négyzetes  egyenletet  normálalakjára  redukálni 

annyit jelent, mint lineáris egyenletek legegyszerűbb rendszerére hozni.”63

A matematikai  táblák  gondos tanulmányozása  megmutatta,  „hogy a  régen ismert  és 

sajátságosan primitív egyiptomi matematika és a  legélesebb logikai analízissel  átdolgozott 

görög matematika mellett létezett a mediterrán kultúrkörben még egy harmadik matematikai 

ideavilág is: a babiloni matematika algebrai fogalomképzése”.64

Hová lett  ez  a  korai  algebra?  Erre  is  Neugebauer  válaszolt  leghatározottabban,  s  őt 

követte  van  der  Waerden:  ez  a  babiloni  algebra  öltözött  át  geometriai  formába  a  görög 

matematikában.  A  kérdés  története  hosszú  s  mint  a  görög  matematika  történetírásában 

majdnem minden, ez is Tanneryre nyúlik vissza.

Tannery már  1882-ben felismeri,65 hogy a  másodfokú problémáknak a II.  könyvben 

található  megoldásai,  ahol  az  ismeretlenek,  mint  hosszúságok,  a  szorzataik  pedig  mint 

felületek jelentkeznek, s amely problémákat mi  x2 +px +  q = 0 egyenlet alakjában írjuk fel, 

még a legelső pythagoreusokra kell visszanyúljanak. Ugyanezeknek a problémáknak a VI. 

könyvben  való  megismétlése  azért  vált  szükségessé,  mert  a  görög  matematika  kezdetén 

felfedezték,  hogy  nem  minden  hosszúság-összehasonlítás  fejezhető  ki  egész  számok 

arányával,  nem  minden  hosszúság  mérhető  össze  egymással.  Érthető,  hogy  ez  a 

pythagoreusok  számára,  akik  a  dolgok  lényegének  az  egész  számokat  tekintették  –  un 

véritable scandale logique, une redoutable pierre d'achoppement volt.66 Ha valamit, hát ezt a 

felfedezést  érdekükben  állott  eltitkolni,  s  száműzni  ahonnan  csak  lehetett  a  kétes 
63 Uo. pp. 40–41. 
64 Neugebauer,  O.: Vorgriechische Mathematik,  2.  – Ebben a tekintetben a The exact  sciences in antiquity 

felfogása egészen más. A Vorgriechische Mathematik a különbségekre helyezte a súlyt, az Exact sciences a  
tudományos fejlődés változatlan jellegű vonatkozásaira. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, anélkül, hogy 
bármiféle közvetlen hatásra gondolnánk, azt a tényt, hogy a nyugati történetírás a két könyv kiadása között  
ugyanezt az alakulási tendenciát mutatta: a kultúrkör elmélettől az ideatörténet felé.

65 Tannery, P.: De la solution géométrique des problemes du second degré avant Euclide. (1882). In: Mémoires 
Scientifiques I. Paris, 1912. pp. 254–280.

66 Uo. p. 268.



mennyiségeket.  Ez  történik  a  második  könyvben,  ahol  területek  összeadásával  vagy 

kivonásával oldva meg a problémákat, elkerülik a vonalak kivonásakor, ill. aránybaállításakor 

felmerülő nehézségeket.67 De a görög matematika nem a mi algebránkhoz hasonló módon 

alkalmazta ezeket a geometriai számolási eszközöket. Tannery éppen azt hangsúlyozta, hogy 

milyen  különbség van ugyanazon problémáknak a  görög és  modern  megoldása  között.  A 

görög „szerkesztések nem egyenletek megoldásai, a görögök úgy látszik, sohasem láttak mást 

az  egyenletekben,  mint  konkrét  vagy  ilyennek  feltételezett  mennyiségek  között  fennálló 

valódi relációkat. Épp ezért náluk az ismeretlennek csak egyetlen értéke lehetett”, amit nem 

lehet a mi másodfokú egyenletünk gyökeivel összehasonlítani.68

H. G. Zeuthen látszólag egészen kis módosítást vitt be Tannery interpretációjába, éppen 

mert a II. és VI. könyv geometriai számolása és a mai algebra közötti hasonlattevésnek nem 

tudott  ellenállni.  Csaknem  mindent  átvesz  Tannery  értelmezéséből.  Elfogadja  az 

incommensurabilitás felfedezése következtében beállított „botrány” elméletét s azt a feltevést, 

hogy a  pythagoreusok  az  így  előállított  nehézségek  elkerülésére  geometriai  aritmetikájuk 

továbbfejlesztéseként alakítják ki a második könyvben leírt geometriai számolást. Nem vetik 

el ezt a számolási módot az incommensurabilitásnak Eudoxos általi legyőzése után sem – s itt 

lép  túl  Tannery  óvatos  interpretációján  –,  mert  felismerik,  hogy  olyan  jelrendszert 

(Zeichensprache) alakítottak ki benne, ami ugyanazokat a feladatokat képes megoldani, mint a 

mi algebránk, míg az utóbbi nem lép túl másodfokú kifejezések tárgyalásán. Az így kialakított 

geometriai algebrájuk éppen a mi másodfokú egyenleteink megoldására alkalmas.69 Zeuthen 

geometriai algebra hipotézisét Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum (Koppenhagen, 

1886) című művéből lehet legjobban megérteni. A kúpszeletek tárgyalásához a görögöknek is 

analitikus segédeszközökre volt szükségük, és Zeuthen analitikus segédeszközökön magától 

érthetődően analitikus geometriát ért. Természetesnek veszi, hogy a görögök már alkalmazzák 

a koordinátarendszert, ha a fogalmat explicite nem is vezetik be. „A koordinátákat azonban mi 

az algebrával együtt használjuk, s ezt a görögök nem ismerték. Meg kell tehát vizsgálni, mi 

lép  náluk  a  koordináták  használatánál,  valamint  más  vizsgálatoknál  is,  ahol  mi  most  az 

algebrát  használjuk,  az  algebra  helyébe.”  Zeuthen  szerint  erre  a  célra  két  segédeszközt 

használtak:  az  arányelméletet  és  a  geometriai  szerkesztésekkel  való  számolás  módszerét, 

amint  az  az  „Elemek”  II.  könyvében  jelentkezik.  Az  arányelmélet  azonban  az 

incommensurabilitás felfedezése után nehéz helyzetbe jutott, s míg Eudoxos ki nem bővíti a 

számfogalmat az irracionális számok definíciójával, addig az arányelmélet nem volt általános 

67 Uo. p. 257, 263.
68 Uo. p. 280.
69 Zeuthen, H. G.: Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum. Koppengahen, 1886. pp. 5–11.



mennyiségekre (valós számokra) alkalmazható. Ezért egy másféle, „bizonyos határok között 

teljesen  általános  mennyiségekre  is  alkalmazható”  jelbeszédet  alakítottak  ki,  a  geometriai 

szerkesztésekkel  történő  számolás  módszerét.  Ezt  a  módszert  az  incommensurabilitás 

felfedezése nem zavarta. Az így kialakult módszert joggal lehetett Zeuthen szerint geometriai 

algebrának  nevezni,  mert  ez,  mint  az  algebra,  alkalmas  általános  mennyiségekkel  való 

munkára  és  a  közönséges  beszédtől  különböző  eszközöket  használ  eljárásai  szemléletessé 

tételére. Ez a geometriai algebra Euklidés korára olyan fejlettséget ért el, hogy ugyanazon 

feladatok megoldására volt képes, mint a mi algebránk, amíg ezek a feladatok nem mennek 

túl másodfokú kifejezéseken.70

Összefoglalva, ha a görög kúpszelet-elméletet analitikus geometriának tekintjük, akkor 

az „Elemek” II. és VI. könyvében megadott szerkesztések felfoghatók egy ehhez szükséges 

geometriai  algebraként.  S  ha  a  premissza  nem  áll?  Ha  a  görög  kúpszelet-elmélet  nem 

tekinthető  analitikus  geometriának?  Akkor  annak  sincs  semmi  értelme,  hogy a  II.  és  VI. 

könyvet  valamiféle  algebrának interpretáljuk.  Zeuthen természetesnek vette,  hogy a görög 

kúpszelet-elmélet  analitikus  geometriának  tekinthető,  s  épp  ezért  algebrásította  a  görög 

szerkesztéses  számolást.  A  későbbi  matematikatörténészek  nem  veszik  ezt  ilyen 

természetesnek. H. De Vries szerint analitikus geometria a XIX. század előtt egyáltalán nem 

létezik.71 Ugyanez  a  véleménye  R.  Tatonnak72 is.  Az  analitikus  geometria  történetének 

monográfusa, C. B. Boyer szerint sem lehet a görögöknél analitikus geometriáról beszélni, az 

analitikus geometria a szimbolikus algebra kifejlődését feltételezi s a görögöknek erről még 

csak  fogalmuk  sem volt.73 Ezt  a  nehézséget  a  görög  analitikus  geometria  létezését  védő 

matematikatörténészek is érzik, pl. J. L. Coolidge, aki a görög kúpszeletelmélet legfontosabb 

segédeszközének nem az algebrai geometriát tekinti, hanem az eudoxosi arányelméletet.74

Amint a fentebb ismertetett interpretációkból kitűnik, a geometriai algebra kérdése nem 

választható  el  a  görög  analitikus  geometria  kérdésétől.  A  geometriai  algebra  kérdése 

Zeuthennél a kúpszelet-elméletből merült fel. Otto Neugebauer azonban a fordított irányból 

indul  ki.  Először  is  bizonyítottnak  veszi  a  görög  geometriai  algebra  létezését,  s  azután 

kimutatja,  hogy  ennek  a  geometriai  algebrának  az  egyes  tételei  semmi  egyebek,  mint  a 

babiloni  algebra  eredményeinek  a  geometriai  algebra  nyelvére  való  átültetései.  „Ha  így 

fogalmazzuk meg a problémát  – írja  Neugebauer  – minden további  teljesen  triviális  és  a 

70 Uo. pp. 1–7 .
71 Vries, H. de: How analytic geometry became a science. = Sripta Mathematica Vol. 14. (1948) pp. 5–15.
72 Taton, R.: La préhistoire de l'analyse géométrique. = Archives Internationales d'Histoire des Sciences 29 

(1950) pp. 89–102.
73 Boyer, C.: History of analytic geometry. New York, 1956. p. 20.
74 Coolidge, J. L.: The origins of analytic geometry. = Osiris Vol. 1. (1936) pp. 231–250. 



babiloni algebra simán csatolható Euklidés formuláihoz. A babiloni xy = a; x + y = b, illetve 

xy = a; x – y = b normálalakok közvetlenül átfordíthatók geometriai nyelvre és a megoldás itt 

sem egyéb, mint a babiloni formula szó szerinti lefordítása.”75

A babiloni  algebra  nagyra  értékelésében nem minden matematikatörténész  ért  egyet 

Neugebauerrel. Ettore Bortolotti az Osiris első évfolyamában kimutatta, hogy a babilóniaknál 

nyoma  sincsen  még  az  algebrai  módszernek.  Szerinte  egyenletek,  normálformákra  való 

redukció csak a modern fordítók mesterkedései, a babiloniak számkörében elképzelhetetlen 

minden racionális algebrai elmélet.76 Márpedig Neugebauer éppen a babiloni számrendszert 

tartotta tökéletesnek, tökéletesebbnek, mint az azt követő görögöt, és a babiloni számfogalom 

analízise  során jut  arra  a  felismerésre,  hogy bizonyos  számtáblákat  egyenletmegoldásként 

értelmezzen.  Annyi  azonban  kétségtelen,  hogy  a  Neugebauer-féle  babiloni  számfogalom 

Gauss számelmélete nélkül nehezen képzelhető el. „Két  a és  b számot – írja Neugebauer – 

amelyek csak 60 (pozitív vagy negatív) hatványának szorzatával különböznek egymástól 60 

mint faktor szerint kongruensnek fogunk nevezni, és a = b (fact 60)-val jelölünk. Ékírásban 

felírva az ilyen kongruens számok nem különböztethetők meg.”77 Ez a speciális számfogalom 

teszi lehetővé az osztó- és szorzótáblák összeállítását és használatát, s a számolási műveletek 

algebrai interpretációját.

De hátha a babiloni számfogalom csak a Gauss-féle számelmélet ismeretében hat olyan 

modernnek? Kétségkívül értelmezhetők az ékírásos táblák modern matematikai szempontból 

úgy is, ahogy Neugebauer teszi, de vajon így értelmezték-e őket a babilóniak is?

Hasonlóképpen a görög geometriai algebra is csak akkor interpretálható algebrának, ha 

a  vonalszakaszt  általános  matematikai  mennyiségként  (valós  számként)  fogjuk  fel,  s  a 

reáemelt  négyzetet  ennek  a  számnak  a  második  hatványaként.  És  a  szokásos  algebrai 

írásmódra még akkor is csak úgy térhetünk át,  ha a vonalszakaszszám és négyzete között 

semmi elvi különbséget nem teszünk, ha egy szám négyzetét, köbét stb. ugyanolyan számnak 

tekintjük, mint magát a számot. Egyszóval, ha rendelkezünk a hatvány fogalmával.

Jól tudjuk, hogy ezeket a nagy újításokat csak Descartes hozta be a matematikába. Ezek 

tették  számára  lehetővé  az  algebrai  egyenletek  geometriai  szerkesztésekre  történő 

kölcsönösen  egyértelmű  leképezését.  A  „Geometrie”  első  könyve  ezekkel  a  sorokkal 

kezdődik:  „A geometria  minden problémáját  könnyen lehet  olyan kifejezésekre  redukálni, 

75 Neugebauer, O.: Zur geometrischen Algebra. Studien zur Geschichte der antiken Algebra III. In: Quellen  
und Studien etc. B3 (1936) pp. 245–259.

76 Bortolotti, E.: L'algebra nella storia e nella preistoria della scienza. = Osiris Vol. 1. (1936) pp. 184–230.
77 Neugebauer, O.: Vorgriechische Mathematik, p. 5.



hogy azután már nincs szükség egyébre megkonstruálásukhoz, mint néhány egyenes vonal 

hosszúságának az ismeretére.

És  mint  ahogy  az  egész  aritmetika  semmi  egyébből  nem  áll,  mint  négy  vagy  öt 

műveletből,”  úgy  a  geometriában  is  csupán  definiálni  kell  ezeket  a  műveleteket  a  fent 

mondott  vonalszakaszokra,  s  akkor  itt  is  lehet  egyszerűen  számolni.  „De  gyakran  nincs 

szükség ezeknek a vonalaknak papíron való megrajzolására, elég néhány betűvel jelölni őket, 

mindegyiket  külön betűvel  ...  ahol  meg kell  jegyezni,  hogy  a2 vagy  b3,  vagy hasonlókon 

általában semmi egyebet nem értek, mint egészen közönséges vonalakat, bár az algebrában 

megszokott neveket használva négyzeteknek, köböknek stb. nevezem őket.”78

Az algebrát, mint a négy egyszerű művelet és a gyökvonás véges számú alkalmazásából 

nyert  kifejezések  vizsgálatát  Descartes  teremtette  meg.  Ezt  az  algebrát  egyaránt  lehet 

vonalszakaszokra  vagy  tetszőleges  jelekre,  betűkre  leképezni.  Descartes  algebrai 

módszerekről alkotott fogalmát már alig lehet megkülönböztetni attól, amit egy mai tankönyv 

ért  algebrai  módszereken  „A tisztán  algebrainak  nevezhető  módszerek  és  eredmények  a 

matematika olyan tényein alapulnak, amelyek a négy alapművelet és az egyenlőségi jel véges 

számú alkalmazásával megfogalmazhatók.”79

Ilyen értelemben vett algebráról Descartes előtt nem beszélhetünk. Amit ő előtte így 

neveztek, az csupán egyes egyenletek megoldása volt s a görög geometriai algebrában még 

egyenletekről sem lehet szó. A görög matematika nem geometriai szerkesztések és egyenletek, 

hanem geometriai szerkesztések és arányok között keres kapcsolatot, s ez nagyon különböző 

attól, amit Descartes teremtett meg.

Éppen  azért  foglalkoztunk  olyan  részletesen  van  der  Waerden  Theaitétosával,  mert 

Waerden  az  egyik  első  matematikatörténész,  aki  határozottan  kidolgozta  a  korai  görög 

matematika arányelmélet jellegét. Ebben a matematikában a mi algebránktól merőben idegen 

fogalmak  szerepelnek,  mint  pl.  άνταναίρεσις,  άλογος-nak  nevezett  vonalak,  ρητος-nak 

mondott területek. Miért nevezik άλογος-nak az incommensurabilis vonalakat, miért indulnak 

ki a vonalak osztályozásában a rájuk emelhető négyzetekből, mit jelent az, hogy Archytas két 

középarányost ír be ott, ahol mi egy harmadfokú egyenletet oldanánk meg?

Az első ilyen jellegű kérdéseket egy Tannery-tanítvány, Pierre Boutroux vetette fel.80 Ő 

látta először világosan, hogy a görög matematika fogalmai nem írhatók át modern jelekkel. 

Utána Kurt Reidemeister, a modern algebrai geometria egyik megteremtője közeledett ilyen 

78 Oeuvres de Descartes. Publiées par Ch. Adam & P. Tannery. Tome VI. pp. 369–371.
79 Szele Tibor: Bevezetés az algebrába. Bp., 1953. p. 9.
80 Boutroux, P.: Les principes de l'analvse mathématique. Exposé historique et critique. Paris, 1914. I. p. 486,  

1. lábjegyzet, uo. p. 280, 326.



kritikus módon az alapfogalmak saját matematikai gondolatvilágukból való megértésének az 

igényével a görög matematikához. Cantor, Heath, Tannery, Zeuthen, Stenzel és Becker – írja 

Reidemeister – mind a késői teljesen megbízhatatlan neopythagoreusok hatása alá kerültek, s 

elhitték,  hogy a középelmélet,  a  figurális  számok,  az  irracionális  felfedezésének botránya 

tények.  Valójában  ezek  neopythagoreus  mesék.  Az  irracionális  felfedezése  semmiféle 

gondolkozási  krízist  nem  okozott,  ellenkezőleg,  a  görög  geometria  természetes  fejlődési 

vonalába  esett.  Ez  a  vonal  a  szemlélettől  való  fokozatos  megszabadulás  volt,  s  az 

irracionalitás felfedezése logikusan következő lépés egy dyadikusan felépített aritmetikában. 

A görög  aritmetika  a  zenei  intervallumok  elméletével  karöltve  fejlődik,  és  a  geometriai 

számolási  mód  teljesen  független  az  irracionális  problémájától.  A tizedik  könyvben  sem 

bikvadratikus egyenletek feloldásának a geometriai algebrájáról van szó, hanem a különféle 

típusú  irracionalitásoknak  bizonyos  racionális  nevekre  (Namen)  való  visszavezetéséről. 

Theaitétos  pedig  valószínűleg  nem egyéb,  mint  a  platóni  dialógus  körül  kikristályosodott 

legenda. A X. könyv már Platón hatását sejteti,  és olyan teljesítmény „ami mélységben és 

értékben az Eudoxoséval mérhető össze”.81

Szó sincsen tehát külön „theaitétosi” és eudoxosi fejlődési fokról, mint O. Becker és 

Waerden hitték, a görög matematika nagy teljesítményei Reidemeister szerint nem koraiak, 

hanem egy olyan időszak termékei, amelyik gondolatvilága Platón filozófiájában tükröződik. 

Másrészt Reidemeister a babilonból való átvétel elméletét is elveti. Honnan és hogyan állanak 

akkor  elő  a  görög  matematika  bizonyításai,  tételei,  szakkifejezései?  Kurt  von  Fritz82 az 

„Elemek” egzakt, tudományos felépítését az aristotelési filozófia hatásának tulajdonította, de 

az  „Elemek”  egyrészt  nem  tökéletes  logikai  zártságú  könyv,  másrészt  tételei  nagy  része 

bizonyosan sokkal régibb Aristotelésnél.

Példa  a  IX.  20.,  amelyik  azt  mondja  ki,  hogy minden  előre  megadott  prímszámnál 

létezik  nagyobb  prímszám.  Szabó  Árpádnak  sikerült  erről  a  tételről  bebizonyítania,  hogy 

éppen úgy korai pythagoreus eredmény, mint az „Elemek” másik transfinit tétele, amelyik a 

négyzetátló és -oldal incommensurabilitását mondja ki. A két tétel bizonyításmódja is azonos: 

reductio ad absurdum.83 Honnan jön ez a bizonyítási mód a korai görög matematikába? S 

egyáltalán miért éppen a korai pythagoreus matematikában olyan gyakori? Ugyanis a fenti két 

transfinit  tételen  kívül  ugyanerről  a  bizonyítási  módról  van  szó  az  O.  Becker  által 

81 Reidemeister, K.: Die Arithmetik der Griechen. – Das exakte Denken der Griechen. Hamburg, 1949. pp. 15–
43.

82 Fritz, K. von: Die APXAI in der griechischen Mathematik. = Archiv für Begriffsgeschichte Vol. 1. (1955) 
pp. 13–116.

83 Szabó, Á. Ein Lehrsatz der pythagoreischen Arithmetik. = Elemente der Mathematik 11 (1956) No. 5. pp. 
101–105.



rekonstruált, és Reidemeister által is ősi pythagoreus matematikának elismert páros-páratlan 

elméletben is. Azon tulajdonságok egyike, amelyeket Becker oly jellegzetesnek talált a páros-

páratlan elmélet bizonyításmódjára, nem egyéb, mint a Parmenidés által bevezetett bizonyítási 

módszer, az ún. „hármas út” módszere. Szabó Árpád emlékeztet rá: Karl Reinhardt már 1916-

ban kimutatta, hogy Parmenidésnek ezt a módszerét gúnyolta ki i. e. 500 körül egy szicíliai 

komédiaíró,  Epicharmos.  És  éppen ebből  a  komédiából  fennmaradt  töredékben fordul  elő 

először a páros-páratlan szám elnevezés. A töredéket O. Becker és van der Waerden a páros-

páratlan elmélet  korai  voltának a  bizonyítására használták fel,  és úgy értelmezték,  mint  a 

pythagoreus  matematika  kigúnyolását.  Szabó  Árpád  a  Becker  és  Waerden  eredményeit 

összevetve  a  Reinhardt  megoldásával,  kimutatja,  hogy itt,  a  páros-páratlan  elméletben  az 

eleata  „hármas  út”,  az  ellentmondásmentesség kritériuma kerül  át  az eleata  filozófiából  a 

pythagoreus  matematikába.84 S ennek az eleata  bizonyítás  kritériumnak a hatására válik  a 

pythagoreus matematika deduktív tudománnyá.85

De  honnan  ered  a  pythagoreus  matematika  sajátos  számfogalma,  az  oszthatatlan 

egységekből álló szám fogalma? A megelőző matematika, a babilóni ugyanis éppen a számok 

oszthatóságára  épült  fel:  a  „határozatlan  helyértékrendszeren”  belül  bármely  két  szám 

szorzata  az  egység  –  modulo  60.  Innen  kiindulva  nem  lehetne  megérteni  a  görög 

számfogalmat. Az egység euklidési definíciója „egy az, ami szerint minden dolgot egynek 

mondunk” – egészen más forrásokból táplálkozik.

Szabó Árpád Platón „Állam” c. dialógusának analízisén keresztül mutatja ki, hogy ez a 

számfogalom  Parmanidés  létezőről  szóló  tanítására  vezethető  vissza.  S  ez  az  egység 

megsokszorozásából  álló  számfogalom  tette  szükségessé  az  „osztás”  és  a  „rész”  pontos 

megfogalmazását.  A folyamat  nyomon  követését  a  használt  terminus  technicusok  teszik 

lehetővé.  „Kézenfekvő  volt  –  foglalja  össze  idevonatkozó  vizsgálatait  Szabó  Árpád  –  a 

legegyszerűbb fajta oszthatóság (a  ’felezhetőség’) jelölésére a leggyakrabban használt eleai 

terminust, a  διαιρειν igét használni.  Ugyanakkor viszont azt a névszót –  ’rész’ =  μέρος –, 

amely az eleaták által még tagadott  ’osztás’ eredményét jelölte, fölhasználhatták a számok 

egyéb oszthatóságainak a megjelölésére.”86 Ebben az összefüggésben érthető meg Euklidés 

nyolcadik axiomája: „az egész nagyobb mint a rész”, Ugyanis az eleata-pythagoreus egység 

fogalom a geometriára alkalmazva a „pont” fogalmához vezet: „pont az, amelyiknek része 

nincs”, s ekkor a véges vonalszakaszt éppen a 8. axiomával lehet megvédeni Zénón „fele idő 
84 Szabó Á.: Eleatica. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 3 (1955) No. 1–2. pp. 67–102.
85 Szabó Á.: Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá? I–II. = Matematikai Lapok 8 (1957) No. 1–2.  

pp. 8–36., No. 3–4. pp. 232–247.
86 Szabó Á.: A görög matematika definíciós-axiomatikus alapjai. = Matematikai Lapok 10 (1959) No. 1–2.  pp. 

72–121.



egyenlő a duplájával” paradoxonával szemben.87

Az eleata logikának a geometriára való alkalmazása sokkal nehezebb feladatot jelentett, 

mint  az  aritmetikai  alkalmazása.  A görög  matematika  a  geometria  területén  fokozottan 

kényszerül  a  maga  álláspontjának  az  eleata  filozófiával  szembeni  rögzítésére.  A folyamat 

végeredménye a  görög geometria  axiomatikus-definitorikus  megalapozása lett.  A részletek 

valamelyes  felderítése a  megbízható források teljes hiányában csak a  használt  terminusok 

analízise alapján volt lehetséges. A terminusok változásainak a felderítéséből következtetni 

lehet az általuk takart jelentésre, ami végső, kialakult formájukból már alig remélhető.

Így  az άξιώματα helyett  már  közvetlenül  Euklidés  után  κοιναί έννοιαι-it  kezdenek 

alkalmazni,  s  csak  Proklos  tér  vissza  újból,  s  ő  sem  következetesen  az  άξιώματα-ra.  A 

definíciók  –  όροι –  helyett  pedig  gyakran  használ  Proklos  ύποθέσεις-t.  Aristotelés  erősen 

tiltakozott  ennek a kettőnek a felcserélése ellen,  de Platón még  ύποθέσειςeknek nevezte a 

geometria és aritmetika definícióit. Honnan erednek ezek az ingadozások, mit jelentenek a 

szavak  a  köznyelvben,  a  filozófia  és  a  logika  használatában  és  hogyan  kerülnek  a 

matematikába?

Platón a  ύπόθεσις szót a  όμολόγημα szinonim szavaként „nem bizonyítható feltevés”, 

„előzetes  megállapodás”  értelemben  használja.  De  ez  a  fogalom  nem  jelent  teljes 

önkényességet:  olyannak  kell  lennie,  hogy  ellentétét  feltételezve  indirekt  bizonyítás 

lehetősége álljon fenn. „Lényegében minden tökéletesen végbevitt indirekt bizonyítás – írja 

Szabó Árpád – ilyen kettős ύπόθεσις alkalmazásból áll, és éppen erre épül fel az egész platóni 

dialektika.”88 A módszert a matematikából veszi át: az indirekt bizonyítás az i. e. V. század 

matematikájának fő bizonyítási  módszere. Ide pedig az eleata logikából jutott.  A definíció 

fogalmának az eredetét  az eleata  logikában kell  keresni.  Ugyancsak a  dialektikában lehet 

megtalálni  az  άξίωμα kifejezés  eredetét  is.  Euklidés  axiómái  lényegében  mind  egyetlen 

fogalom, az egyenlőség meghatározására valók. Platón erre a célra két definíciót használ, s 

így is nevezi őket, όμολογήματα. Az eklidészi  άξιώματα azonban csak az érzékszervek által 

igazolható, empirikus tételek, s így nem léphetnek fel a όμολογήματα-vá váláshoz szükséges 

közös  megegyezés  igényével,  mert  az  eleata  dialektika  szerint  csak  az  értelemmel 

megragadható  tételek  érdemlik  meg  ezt  a  nevet.  Az  άξίωμα helybenhagyását  meg  kell 

követelni a vitapartnertől, éppen úgy, mint a postulatumét; épp úgy „függőben marad” a vita 

során, mint az utóbbi. Az άξίωμα-nak ezt az értelmét csak Aristotelés sorvasztja el, csak utána 

veszi fel a „természetszerűen igaznak tartott  tétel” jelentést.  De a matematika még sokáig 

87 Uo. pp. 106–118.
88 Szabó, Á.: Anfänge des Euklidischen Axiomensystems. = Archive for History of Exact Sciences 1 (1960–

1962) No. 1. pp. 37–106.



annyira érzi az eredeti értelmet, hogy az euklidési szövegben inkább felcseréli κοιναί έννοιαι-

ra.89 Eredetileg  azonban  az  άξιώματα éppen  úgy  az  eleaták  kritikája  ellen  felállított 

követelmények voltak,  mint  az  αίτήματα.  Nem formális  logikai  jellegük,  hanem tartalmuk 

különböztette  meg  őket.  Előbbiek  az  „egyenlőség”  fogalmának  a  megvédését  szolgálták, 

utóbbiak a „geometriai mozgásét”: a szerkesztését.90

Ismét a már érintett ténnyel állunk szemben: a geometria területén a görög matematika 

lényegesen  nagyobb  erőfeszítéseket  tesz  álláspontja  rögzítése  érdekében,  mint  az 

aritmetikában. Az aritmetikában ugyanis két szám viszonyának, a λογος-nak az egyenlőségére 

már a legkorábbi időben bevezet a görög matematika egy kifejezést: άνά λόγον ίσοι, a logos 

szerint  egyenlőek.  Az  ίσον csakhamar  elmarad,  az  άνάλογον átkerül  a  matematikai 

szaknyelvből  a  köznyelv  be  és  a  grammatikába,  az  άνα  prepozíció  eredeti  disztributív 

jelentése  elvész,  s  az  analógia  felveszi  mai  jelentését,  amiből  az  eredeti  jelentést  többé 

kihámozni nem lehetne.91

Nagy és nehezen kibogozható problémát jelent  a  szavak élete.  Ugyanazok a szavak 

korszakonként  egészen  mást  jelentenek,  s  ugyanazon  dolgok  jelölésére  használnak 

korszakonként  egészen más  szavakat.  Egy szó  lefordítása  távolról  sem jelenti  még a  szó 

megértését. Sőt: sok esetben éppen a lefordítás lehet a megértés legfőbb akadálya. Mutatja ezt 

a δύναμις esete.

Ennek a szónak a félreértéséért Tannery felelős. Ő adta meg a szónak négyzet-oldalként 

fordítva azt az értelmet, amelynek a segítségével később azt mutatták ki Theodorosról, hogy a 

√3 ,√5 , .. .√17 irracionalitását akarja bizonyítani esetenként, mert általános tételt még nem 

tudott  hozni  az  irracionalitásokról,  s  17-nél  azután  abbahagyta.  Az irracionalitások teljes, 

általános elméletét tanítványa, Theaitétos adta meg az „Elemek” X. könyvében.

Szabó Árpád a kérdéses Platón-helyet az egész dialógus keretében, nagyon figyelmesen 

analizálva kimutatja,92 hogy a  δυνάμις nem négyzetoldalt  jelentett,  hanem négyzetet,  ill.  a 

δυνάμει συμμετρος rövidítése.  A  kérdéses  Theodoros-jelenetben  nem  a  √3 ,√5 , .. .√17

irracionalitásának  tökéletlen,  egyedi  bizonyításáról  van  szó,  hanem  egy  általános 

megkülönböztetésről  „hosszúságuk  szerint  commensurabilis”  –  μήκει  σύμμετρος –  és  a 

„föléjük emelhető négyzet szerint commensurabilis –  δυνάμει σύμμετρος – vonalak között. 

89 Uo. p. 78.
90 Uo. pp. 78 –84.
91 Szabó, Á.: ANAΛΟΓΙΑ. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 10 (1962) No. 1–3. pp. 237–

245.
92 Szabó,  Á.:  Der  mathematische Begriff  δύναμις  und das  sog. ’geometrische  Mittel’.(megjelenés  alatt.)  – 

Szabó Árpád tanulmánya megjelent: Maia. Rivista di letterature classiche. Nuova Serie 15 (1963) No. 2. pp. 
219–256. (– a szerk. megj.)



„Theodoros tanítványai tehát tulajdonképpen csak egy odaillő elnevezést, nevet kerestek arra, 

amit  éppen megtanultak.”  „Theaitétos”,  a  matematikus,  pedig  késő  antik,  neopythagoreus 

legenda.

De mit  jelentett  maga a δύναμις szó egyébként a  görög nyelvben? S van-e ennek a 

jelentésnek jelentősége a görög matematika története szempontjából? Megengedi-e a δύναμις 

szó használata a „hatvány”-ként való fordítását és interpretációját, mint Tannery tette volt? 

Szabó  Árpád  az  ige,  δύνασθαι,  köznyelvben,  gazdasági  és  politikai  szóhasználatban  való 

előfordulásait  végigkövetve kimutatja,  hogy mindig valamilyen értékegyenlőséget fejez ki. 

Geometriai szóhasználatban pedig négyzetérték szerinti egyenlőséget. Semmi értelme sincs 

tehát a „négyzetet létrehozó oldal”, a „hatvány”-ként való Tannery szerinti fordításnak.

*

Az Euklidés előtti matematika története a történetírás különleges, szélső esetét jelenti, ahol 

közvetlen  források csaknem teljes  hiányában,  a  primér  forrásokról  évszázadokkal  később, 

sokszor több közvetítőn keresztül történt feljegyzések között kell haladni, feltevést feltevésre 

állítva és eldobva, óvatosan és merészen egy, legfeljebb részben helyes interpretáció felé.



A görög matematika hajnala93

Az Euklidész előtti görög matematika kutatását roppant megnehezíti a források teljes hiánya. 

Egy-két töredék, Platón néhány művészi formába burkolt utalása, egy csomó legendává hígult 

és teljesen megbízhatatlan későantik hagyomány, s végül és elsősorban maga az euklidészi 

Elemek:  ez  volt  minden,  amiből  rekonstruálni  próbálták  a  görög  –  de  talán  az  egész  – 

matematikatörténet  legfontosabb  periódusát.  A  töredékeket  s  a  hagyományt  C.  A. 

Bretschneider, a gothai gimnázium tanára gyűjtötte össze s adta ki 1870-ben;94 ő fedezte föl a 

híres „Eudémosz-töredéket” Szimplikiosz Arisztotelész-kommentárjában. Ebben a töredékben 

Eudémosz egy i. e. V. századi matematikus, a chioszi Hippokratész holdacska-kvadratúrájáról 

értesít. A dologban az a nevezetes, hogy az i. e. V. századi görög matematikus lényegében 

ugyanazt a matematikai módszert használja, mint Euklidész, aki az i. e. III.  században írt, 

Alexandriában. Az Elemek módszere tehát sokkal korábbi időből kell származzon, mint addig 

hitték.

Az  Elemek-et  Paul  Tannery,  a  modern  tudománytörténet-írás  megalapozója vizsgálta 

meg  abból  a  szempontból,  hogy  mi  tekinthető  belőle  korábbi  korok  termékének.  Azóta 

áttekinthetetlenné  növekedett  az  Euklidész  előtti  görög  matematikáról  szóló  irodalom,  a 

legfontosabb eredményeket Paul-Henri Michel 1946-ban egy 699 oldalas vaskos könyvben 

foglalta össze.95 Ez a fontos összefoglalás lényegében a harmincas évek közepével-végével 

zárul,  és  a  Bretschneider–Tannery  nyomán  tájékozódó  pozitivista  kutatásokat  summázza. 

Ezek a kutatások az antik matematikát az újkori jelöléseivel s szellemében tárgyalták, s nem 

vették észre, hogy a modern köntösben teljesen elveszett a görög matematika eredeti jellege, 

úgyhogy ez az interpretáció inkább csak a görög eredmények jelentőségét érzékeltette.

Michel vaskos összefoglalásából majdnem teljesen hiányzik a másik nagy irány, amely 

ugyan szintén modern jelölésekkel  és fogalmakkal,  de a görög matematika „szellemében” 

igyekszik  megközelíteni  a  tárgyát.  Ez  a  „szellemtörténeti”  interpretációs  irány elsősorban 

Oscar Becker, Otto Neugebauer, Bartel Leendert Van der Waerden és – tőlünk függetlenül s 

kissé  különböző  értelemben  –  Kurt  von  Fritz  munkásságán  alapul,  s  a  lényege  jól 

93  Forrás:  Vekerdi  László: A görög matematika hajnala.  In:  Vekerdi László:  Befejezetlen jelen. Bp.,  1971. 
Magvető. 463–476. (Elvek és utak) –  Korábban megjelent:  Antik Tanulmányok 16 (1969) No. 2. sz. pp. 
222–227. A kötet szövegét vettük alapul, kiegészítve az Antik Tanulmányokban közreadott jegyzetekkel.

94 Bretschneider,  C. A.: Die Geometrie und die Geometer vor Euklides.  Ein historischer Versuch. Leipzig,  
1870. Teubner. IV, 184 p. 1 t. 

95 Michel, P.-H.: De Pythagore à Euclides. Contribution à l'histoire des mathématiques préeuclidiennes. Paris, 
1950. Les Belles Lettres. 699 p. (Collection d'études anciennes)



megismerhető egy Otto Becker által nemrégiben kiadott rangos tanulmánygyűjteményből.96 

Ez a tanulmánygyűjtemény tartalmazza Szabó Árpád első nagy nemzetközi föltűnést keltő 

matematikatörténeti munkáját is, az euklidészi axiómarendszer kezdeteiről,97 jelezvén mintegy 

a Szabó Árpád-féle új interpretációs irány matematikatörténeti  eredetét,  de azt a határt  is, 

ameddig az ő értelmezése elfér a régebbi keretei között.

Az  euklidészi  axiómarendszer  keletkezése  mindig  a  matematikatörténelem egyik  fő 

problémája volt. Bretschneider fölfedezése óta erősen gyanították, hogy jóval az Euklidészé 

előtt kellett az övéhez hasonló Elemek-nek létezni, de nemigen tudták elképzelni, hogy ilyen 

tökéletes rendszer az arisztotelészi logika nélkül létrejöhetett volna. Az ellentmondást Kurt 

von Fritz oldotta föl egy méltán híres, hosszú tanulmányban, kifejtve, hogy bár az euklidészi 

Elemek axiomatikája tényleg nem képzelhető el az arisztotelészi logika nélkül, Arisztotelész 

sem  fogalmazhatta  volna  meg  a  matematikusok  megelőző  vizsgálatai  nélkül  a  bizonyító 

tudomány „első principiumait”.98 Ezt a régen várt megoldást robbantotta szét s helyettesítette 

jobbal Szabó Árpád említett dolgozata.

A matematikára ma a levezetések és a bizonyítások jellemzők, de hogyan lett – kérdezte 

matematikatörténeti vizsgálatai alapján Szabó Árpád – a matematika deduktív tudománnyá? 

(Érdekes, hogy ez a logikus kérdés eddig senkinek nem jutott eszébe, annyira meg voltak 

győződve,  hogy a  matematika némi  empirikus  alapok után vagy már azokkal  egy időben 

mindig  is  deduktív  tudomány  volt.)  Szabó  –  a  matematikatörténészekkel  ellentétben  – 

otthonosan kalandozott a görög filozófiatörténetben, s észrevette, hogy a matematika fontos, 

ma  is  gyakran  használt  bizonyítási  módszere,  az  ún.  „indirekt  bizonyítás”,  amely  egy 

„feltevésből” – hüpotheszisz (ύπόθεσις), homologéma (όμολόγημα) – ellentmondást vezet le, s 

így bizonyítja,  hogy a feltevés „lehetetlen” (adünaton –  άδύνατον), az eleata dialektikából 

került  át  a  matematikába,  valószínűleg  még  az  i.  e.  V.  század  elején.  Csakis  az  eleata 

dialektika  ellentmondás-mentességi  kritériuma  kényszeríthette  a  matematikusokat  –  vette 

észre  meglepődve  Szabó  professzor  –  állításaik  s  tételeik  szigorú  igazolására.  Gondosan 

elemezni  kezdte a  szakkifejezések  fejlődését,  s csakugyan kiderült,  hogy az „axiomatikus” 

módszer az  eleata dialektikából  fejlődött  ki  az i.  e.  V. század során.  Mi több, nemcsak a 

hüpothesis-alkalmazást vette át a matematika, adaptálta a dialektikus eljárás egész szkémáját 

is, ami szerint lehetőleg pontosan meg kellett határozni, miről akarnak vitatkozni, s az egyik 

96 Becker,  O.:  Zur  Geschichte  der  griechischen  Mathematik.  Darmstadt,  1965.  Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. XXI, 461 p. (Wege der Forschung 33.)

97 Szabó, Á.: Anfänge des Euklidischen Axiomensystems. = Archive for History of Exact Sciences 1 (1960–
1962) No. 1. pp. 37–106. – Becker tanulmánykötetében lásd: pp. 354–462. (– a szerk. kieg.)

98 Fritz, K. von:  Die APXAI in der griechischen Mathematik. = Archiv für Begriffsgeschichte Vol. 1. (1955) 
pp. 13–116.



vitapartnernek  meg  kellett  követelni  a  másiktól,  hogy  fogadjon  el  a  meghatározott 

definíciókra  –  horoi  (όροι),  hüpotheszisz  (ύπόθέσεις)  –  vonatkozó  posztulátumokat, 

követelményeket (aitémata –  αίτήματα,  axiómata –  άξιώματα).  Szabó  Árpád  a  későantik 

hagyomány,  Platón  és  az Elemek bravúros  összehasonlításával  igazolta,  hogy eredetileg  a 

matematika is ugyanúgy s ugyanolyan értelemben használta ezeket a fogalmakat s eljárásokat, 

mint a dialektika, csak akkor felejtették el a matematikusok a módszer dialektikus eredetét és 

jellegét, amikor az eleata dialektika már rég feledésbe merült. S ez végül is érthető, hisz a 

nagy  jövőjű  fattyú,  a  matematika  rohamosan  növekedett,  s  messze  maga  mögött  hagyta 

szülőanyját.  Az euklidészi  axiomatika  kifejlődését  azonban  csak  a  dialektika  matematikai 

alkalmazásaként lehet megérteni.

Sikerült, úgyszólván a születés állapotában, rajtacsípni az alkalmazás értelmét is: az volt 

a célja,  hogy ki lehessen védeni az aritmetika és a geometria alapeljárásai ellen irányított  

eleata  kritikát.  Így  pl.  az  Elemek VII.  könyvének  definíciói  az  aritmetizálás  lehetőségét 

biztosították,  az  öt  posztulátum – aitémata  (αίτήματα) –  a  geometrizálásét.  Az  axióma 

(άξίωμα) a dialektikában, tehát eredetileg a matematikában is, az aitéma (αίτημα) szinonimája 

volt, posztulátum, melynek érvényességét  előre meg kellett követelni  a vitapartnertől. Külön 

helyre  az  axiómák  az  euklidészi  matematikában  nem a  jellegük,  hanem a  feladatuk által 

kerültek: a rész és az egész viszonyát problémásító Zénón-féle paradoxonok (az Akhilleusz, a 

Stadion)  ellen  mondanak  ki,  véges  halmazokra vonatkozó  tapasztalatok  általánosításával, 

egyenlőségi követelményeket. Csak miután már az eleata dialektika lényege feledésbe merült, 

tehát Platón kora után, értették félre az axiómákat – természetes alapigazságoknak.

Ez a rekonstrukció szellemes volt, merész, s végeredményben elég egyszerű; a sikerét 

azonban  nem  ennek  köszönhette.  Az  volt  a  szerencséje,  hogy  a  matematikusok  és  a 

matematikatörténészek  a  modern  axiomatika  euklidészinél  lényegesen  szabadabb  és 

rugalmasabb  elődjét  ismerhették föl benne; az interpretáció tehát – legalábbis látszólag – a 

görög matematikát  modern matematikai  konstrukciókkal  „modellező”  divatos  matematika-

történeti tendencia irányába esett.

Azonban ez  a  megegyezés  a  Szabó Árpád-féle  módszer  szempontjából  inkább  csak 

szerencsés  véletlen  volt,  az  6  módszere,  amint  a  könyvében  (A.  Szabó:  Anfänge  der  

griechischen  Mathematik.  Akadémiai  Kiadó,  Bp.,  1969)  kibontakozik,  többnyire  modern 

matematikai fogalmakkal meg nem közelíthető eredményekre vezet. Ezek az eredmények csak 

a  görög matematika  saját  kontextusában értelmezhetők,  modern  fogalmak visszavetítése  a 

megismerést  zavarja,  sőt,  meg  is  akadályozhatja.  Az  eredeti  kontextust  azonban  csak 

fejlődésében, a terminustörténeti analízis és a matematikai fogalomképzés belső ötvözéséből 



kialakított módszerrel lehet föltárni.

A fentiekben röviden ismertetett dolgozat kibővítve s a szerző korai görög matematikai 

bizonyításokra vonatkozó vizsgálataival egyesítve képezi a könyv harmadik részét; az első két 

részben Sz. A. a módszert még nehezebb területre, meghatározott matematikai fogalmak és 

műveletek megfejtésére alkalmazza.  S itt  már  azonnal  kiderül  a  különbség a  modernizáló 

interpretáció és az ő módszerével talált eredmények között.

Az első rész tulajdonképpen egyetlen szó, a dünamisz (δύναμις) megfejtéséről szól, de a 

megfejtés detektívregényszerűen izgalmas históriájában benne kavarog úgyszólván az egész 

Platón  kora  előtti  görög  matematika  problematikája.  Azt  természetesen  mindig  tudták  a 

matematikusok  és  matematikatörténészek,  hogy  a  dünamisz  a  matematikában  speciális 

szakkifejezés;  Bretschneider  –  helyesen  –  „négyzet”-nek  fordította,  ugyanúgy,  mint  a 

tetragónon-t (τετράγωνον). Azonban már Tannerynek föltűnik, hogy a dünamisz valamiképpen 

nem ugyanúgy „négyzet”,  mint  a  tetragónon,  s  először  azt  hitte,  hogy a  dünamisz  kettős 

jelentésű:  a  négyzetet  is  jelenti  meg  a  négyzet  oldalát is.  Később  ezt  a  tévedését  maga 

korrigálta  (a  tudománytörténet-írásra  roppant  jellemző  módon)  –  egy újabb  tévedéssel:  a 

dünaszthai (δύνασθαι) ige köznyelvbéli jelentéséből a dünamiszra a „ható vonal” – dünamené 

(δυναμένη) =  la ligne qui peut)  főnevet képezte. Hasonlóan, a szakkifejezés és a köznyelvi 

jelentés  összetévesztésével  sikerült  másoknak a dünamiszt „hatvány”-nak félreérteni,  holott 

azt a fogalmat a korai görög matematika egyáltalában nem ismerte. Szabó Árpád azonban 

nem pusztán kedves maliciából tárja föl ragyogóan a szó félreértés-történetét. A szó meg nem 

értése ugyanis – s ezért a hosszú analízis – azt is meggátolta, hogy meg lehessen érteni a korai 

görög matematika csúcsteljesítményét: az irracionalitás fölfedezését. A meg nem értés által 

hagyott  ürességbe  azután  szükségképpen  benyomultak  a  későantik  legendák,  s  a  modern 

matematikatörténet-írás is az irracionalitás fölfedezése által okozott matematikai „botrányról” 

és „krízisről” kezdett – többé-kevésbé szalonképesített formában – beszélni.

Szabó Árpád a  nyelvet  használva  forrásként  először  is  észrevette,  hogy a  dünamisz 

(δύναμις) megértéséhez csakugyan a dünaszthai  (δύνασθαι) igéből kell kiindulni, de nem a 

köznapi  értelméből,  hanem  abból,  ahogyan  a  pénzváltók  használják,  mikor  az  egyik 

pénznemet azonos értékben átváltják a másikra. Tőlük vették át a püthagoreus matematikusok 

az igét annak a műveletnek a jelölésére, amellyel egy téglalapot azonos területű négyzetté 

alakítanak át. A dünamisz tehát úgy „négyzet”, hogy egy téglalap négyzetértéke; területmérték 

tehát, de nem úgy, ahogyan mi mérjük négyzetméterekkel vagy négyszögölekkel egy téglalap 

alakú  telek  területét.  Mi  „belülről”  mérünk  (képzeletben)  egymás  után  kis  négyzetekkel 

telerakva a  mérendő  alakzatot,  a  püthagoreus  geometria  „kívülről”  mért,  „globálisan”,  az 



egész mérendő alakzatot négyzetté alakítva át, „négyzetesítve”. Mi a megmérendő téglalap 

oldalait mérjük meg tetszőleges pontossággal, tizedestörtekkel kifejezve. A görög matematika 

azonban nem ismerte a tizedes törteket, a mérés nekik mindig összemérés volt, két egyenes 

szakasz pedig csak akkor „összemérhető hosszúság szerint”, csak akkor mékei szümmetrosz 

(μήκει σύμμετροι), ha az egyik maradéktalanul  benne foglaltatik a  másikban. Nyilvánvaló, 

hogy a hosszúság szerinti  összemérhetőség,  a „kommensurabilitás” elnevezése és fogalma 

összefügg  a  hosszúság  szerinti  inkommensurabilitás  fölfedezésével.  Egy folyton  idézett  s 

sokféleképpen  értelmezett  Platón-dialógus  gondos  nyelvi és matematikai  elemzésével 

mármost Szabó Árpád igazolta – s ez igen meglepő, az egész görög matematika történetére új 

fényt vető fölfedezés volt –, hogy a két elnevezés, illetve fogalom összefüggése és létrejötte 

csak a (helyesen értelmezett) dünamisz segítségével érthető meg.

Platón Theaitétosz című dialógusában Theaitétosz részletesen s lelkesen meséli el, mire 

tanította őket, ifjakat, az öreg Theodorosz, a matematikus. Fölsorolta a számokat 3-tól 17-ig, s 

azután megmutatta, hogy a 4, a 9 és a 16 másféle szám, mint a többi. Ha ugyanis a 3 és 17 

közötti számok valamelyike a 4, 9 és 16 kivételével, szóval a 3, 5, 6, 7, 8, 10 stb. számok 

bármelyike egy négyzet területét jelenti, akkor az ilyen négyzet oldala – mi úgy mondanánk, 

hogy √3 ,√5 ,√6 stb. – „hosszúság szerint összemérhetetlen” – mékei aszümmetrosz (μήκει 

ού σύμμετρος) – az egységgel, de igenis összemérhető „négyzetérték szerint” – azaz mint 3, 5, 

6  stb.  –;  tehát  mékei  aszümmetrosz,  de  ugyanakkor  dünamei  szümmetrosz (δυνάμει 

σύμμετρος).  S  most  Szabó  Árpád  az  idézett  szövegrészt  az  egész  dialógus  kontextusába 

helyezve,  fölvillantva  a  püthagoreus  aritmetika  jól  ismert,  területtel  is  reprezentálható 

számfogalmát,  hihetetlenül  gazdag  nyelvi  s  ezzel  összefüggésben  elemi,  de  nem 

matematikusnak bizony nem könnyen követhető matematikai analízissel megmutatja, hogyan 

is vezetett a négyzetesítés problematikája szükségképpen a kvadratikus kommensurabilitás és  

a  lineáris  inkommensurabilitás  –  azaz  az  irracionális  vonalszakaszok  –  fogalmához.  A 

bonyolult  elemzés  gazdagságára  itt  természetesen  még  utalni  sem  lehet,  legföljebb 

figyelmeztethetünk  arra  a  finom  és  éles  szellemességre,  ahogyan  Szabó  Árpád  az 

irracionalitás  fölfedezése  körül  matematikatörténészek  és  klasszika-filológusok  generációi 

által bogozott csomókat sorra elmetszi dünamisz-borotvájával. Széljegyzetekben s apró-betűs 

részekben semmisít meg roppant tekintélyes elméleteket és Platón-szövegből „rekonstruált”, 

valójában sohasem létezett  „nagy matematikusokat”;  mint  például  Theaitétoszt,  akinek  az 

életéről tudós monográfiákat írtak, s az  Elemek aritmetikai könyveit tulajdonították neki, s 

Theodoroszt,  akinek  a  nevéhez  s  „munkásságához”  nem kisebb  tudós,  mint  O.  Becker  a 

matematikatörténet egy egész korszakát fűzte. S szétoszlik a megértett dünamisz  (δύναμις) 



tiszta fényében magáról Platónról, mint nagy matematikusról szóló ősi legenda is, hogy annál 

nagyobbra nőjön – apró betűs részben persze, hiszen az Anfänge… tudós matematikatörténeti 

monográfia – Platón, a művész.  Igen nehezen érthető és többféleképpen értelmezhető Platón 

szövege és sok helyütt kinevetni látszik késői kommentátorait. „De hát miért is lenne Platón, a 

nagy művész, kevésbé talányos, mint a Gioconda alkotója?”

S  vajon  kevésbé  talányos-e  –  kérdezi  az  olvasó  Szabó  Árpád  sorait  követve 

önkéntelenül  –  az  ember  csodálatos  talányteremtő  vállalkozása,  a  matematika?  A 

matematikatörténet-írásnak,  ha  a  regisztráláson  túl  a  történetet  is  meg  akarja  érteni, 

alkalmazkodnia kell ehhez a talányossághoz. Arisztotelész egy odavetett megjegyzéséből – „a 

tetragóniszmosz  (τετραγωνισμός) lényege két tetszőleges vonalszakasz  középarányosának  a 

megkeresése” – például meg kell fejteni tudni a korai, Platón kora előtti arányelméletet.

Az  arányelmélet  kialakulásáról,  geometriai  alkalmazásáról  s  a  lineáris 

inkommensurabilitás  fölfedezésével  való  összefüggéséről  szól  a  könyv  második  része.  Az 

alkalmazott  módszer  itt  újabb  részlettel  bővül:  a  terminustörténeti  analízishez  és  a 

terminustörténeti  fejlődés  matematikai  értelmezéséhez  a  püthagoreus  zeneelmélet  változó 

terminusainak s a mögöttük rejlő  műveleteknek  a megfejtése járul. Tán egy ismeretlen írás 

kibetűzéséhez hasonlítható leginkább az a gondos, nagy leleményességet s türelmet kívánó 

módszer, ahogyan Szabó Árpád az elnevezések és a műveletek használatából, fejlődéséből és 

matematikai interpretációjából, s nem – mint eddig tették – csupán a gyér adatok s a több mint 

kétes későantik hagyomány alapján – rekonstruálja a püthagoreus zeneelmélet matematikáját. 

S  az  olvasó  az  így  szeme  előtt  kibontakozó  matematikában  bámulva  ismeri  föl  a  görög 

arányelmélet fejlődését, s a püthagoreus zenei gyakorlat és elmélet számolási műveleteiből 

megérti  végre  olyan  –  ez  ideig  minden  értelmezési  kísérlettel  dacoló  –  elnevezések  és 

eljárások  eredetét, mint például a titokzatos anthüphaireszisz  (άνθυφαίρεσις), az „euklidészi 

algoritmus”.

A megfejtési procedúra persze túlságosan nehéz s bonyolult ahhoz, hogy akár a vázát is 

ismertethetnénk,  azonkívül  a  részleteknek,  mint  mindenféle  talányfejtésben,  itt  is  döntő  a 

jelentősége.  Röviden  s  modern  nyelven  –  tehát  szükségképpen  anakronisztikusan  – 

megfogalmazva, a Szabó Árpád-féle megfejtés kulcsa az a fölfedezés, hogy a püthagoreusok a 

monochorddal, ill. később a tizenkét részre beosztott mérőlappal fölszerelt monochorddal, a 

„kanon”-nal végzett kísérleteik alapján az oktávnak, kvartnak és kvintnek a húr meghatározott 

szakaszait feleltették meg. Az így kialakuló megfejtés-rendszerben az összhangzatok egyrészt 

két  egész  szám  arányaként,  másrészt  az  egész  húr  jól  meghatározott  szakaszaként 

jelentkeztek,  s  ezáltal  nemcsak  a  hangok  absztrakt  arányát  szemléltették  –  mondhatnánk 



„kvázigrafikusan” –, hanem megfordítva, a vonalszakaszok és a vonalszakaszokból összetett 

geometriai alakzatok vizsgálatára is új, absztrakt, s a „kanon”-nal empirikusan kipróbálható 

lehetőséget nyertek. így azután zeneelmélet, aritmetika és geometria megfeleléseiből érdekes 

matematikai problémák egész sora bontakozott  ki.  Az eredetileg zeneelméleti  fogalmak és 

eljárások  aritmetikai  és  geometriai  alkalmazása  ugyanis  sohasem  történt  mechanikusan. 

„Ellenkezőleg! Úgy látszik, hogy a zeneelmélet csak az  ötletet  adhatta. Az új területre való 

alkalmazás által  megváltoztak részben maguk a fogalmak is.” így például  maga a logosz, 

amely – amint Szabó Árpád a második Arkhütász-töredékben fölfedezi – a zeneelméletben s a 

korai (zenei) arányelméletben még nem két szám vagy mennyiség arányát jelentette, hanem 

pusztán két szám valamilyen, pontosabban meg nem határozott kapcsolatát. S jóllehet már a 

zeneelméletben  szerepelt  két-két  szám  „logosz  szerinti”,  ana  logon  (άνά  λόγον) 

összehasonlítása,  a  logosz  szerinti  egyenlőség,  az  analogia  (άναλογία),  csak  a  számokat 

téglalapokkal  reprezentáló  püthagoreus  „geometrizáló  aritmetikában”  vált  fundamentális 

fogalommá.  „Hiszen a zeneelméletben legföljebb annyit  lehetett  megállapítani,  hogy pl.  a 

kvint arányszámai – 3 : 2, 12 : 8 vagy 9 : 6 – mindig egyenlők egymással (3 : 2 = 12 : 8 = 9 : 

6). De  ebből  a  felismerésből  még  semmiféle  újabb  fölfedezés  nem  következett.”  A 

geometrizáló  aritmetikában  ellenben  tüstént  kiviláglik  a  logosz  szerinti  egyenlőség 

jelentősége,  hiszen  a  téglalapszámok  megfelelő  oldalainak  (faktorainak)  „logosz  szerinti 

egyenlősége” a két téglalap  hasonlóságát  fejezi ki. S két hasonló téglalapszámhoz (aminők 

például 3 = 1 · 3 és 12 = 2 · 6, ahol 1 : 2 = 3 : 6) mindig található középarányos (a példában 6, 

ugyanis 3 : 6 = 6 : 12). A középarányos természetesen megoldja a téglalap négyzetesítését (pl. 

azon téglalap esetében, melynek oldalai 3 és 12, a terület 3  · 12 = 62) azonban nyilvánvaló, 

hogy ilyen megoldás csak különleges esetben lehetséges, s például a kvart (4 : 3), a kvint (3 :  

2)  és  az  oktáv  (2  :  1)  arányaiban  a  két  számhoz  nem található  középarányos  szám.  „A 

püthagoreusokat nyilván éppen ez a zeneelméleti kudarcuk kényszerítette, hogy általánosabb 

alakban fogalmazzák meg a kérdést. Mikor lehetséges egyáltalán két szám között találni egy 

harmadikat, amely mindkettőhöz ugyanazon arányban áll? Mikor létezik egyáltalán két szám 

középarányosa?”  A felelet:  csakis  hasonló  téglalapszámok  esetében.  Ez  a  megállapítás  a 

püthagoreus  geometrizáló  aritmetika  egyik  nagy eredménye  volt,  s  amikor  aztán  kiderült, 

hogy geometriai úton két  tetszőleges  vonalszakaszhoz, azaz mennyiséghez is szerkeszthető 

középarányos,  azonnal  fölbukkant  a  kérdés:  „Mik tulajdonképpen ama négyzetek,  melyek 

területmérték  szerint  olyan  négyszögekkel  egyenlők,  melyeknek  oldalai  nem  hasonló 

téglalapszámok?”  Nyilvánvaló,  hogy  ezek  az  oldalak  nem  lehetnek  a  hosszegységgel 

maradéktalanul  összemérhető  számok,  hiszen  ez  ellentmondana az  előbbi  megállapításnak 



Ezzel azonban már el is jutottunk a lineáris inkommensurabilitás fogalmához, melyet, lám, a 

négyzetesítés  húzott  ki,  egész  természetesen  és  mindenféle  mégoly szelíd  „botrány” vagy 

„krízis”  nélkül,  a  püthagoreus  zenei-matematikai  arányelméletből.  Mindehhez  persze  nem 

volt  elegendő a zenei  kísérletekre,  intuicióra  és  általánosításokra  épülő  korai  püthagoreus 

arányelmélet;  itt  már  bizonyítani  kellett,  ki  kellett  dolgozni  a  matematika  hatalmas,  saját 

levezető  és  bizonyító  apparátusát.  A bizonyító  módszer  lényegét  s  genezisét  tökéletesen 

föltárja az Anfänge... III. része, a matematikai fölfedezések részleteit, azaz a klasszikus görög 

matematikát, azonban ma még lényegében megfejtetlenül rejti az  Elemek hatalmas összetett 

kristálya.  Az  Anfänge-ben  egy rövid  függelék  jelzi,  merre  lehetne  tán  keresni  az  utat  az 

Elemek  titkához; ám a könyv Szabó Árpád egykori mesteréhez, Karl Reinhardthoz hűen és 

méltóan végződik: „Es wird vor Türen geführt, in die man nicht eintritt – Ajtókhoz érkezünk, 

ám a küszöböt nem lépjük át.”

Ha a könyv helyét próbáljuk meghatározni a tudomány-történetírás rohamosan fejlődő 

világában,  akkor  is  leginkább  Reinhardt  Parmenidese vagy  Poseidonios-a kínálkozik 

összehasonlításul.  Ahogyan Reinhardt  a  filozófiatörténetre,  úgy fordítja  itt  Szabó Árpád a 

matematikatörténetre  a  filológia  reflektorát,  s  nem  vonakodik  ő  sem  a  reflektor  tiszta 

fényében  meglátott  világ  leírásától  csak  azért,  mert  szokatlan  vagy  mert  nem  tartozik  a 

klasszika-filológia  „hatáskörébe”.  Mint  minden  hasonló  termékeny  „hatáskörsértés”,  az 

Anfänge  is valószínűleg lelkes híveket fog szerezni, s heves támadásokat vált  ki,  ahogyan 

Reinhardt  művei  is  a  maguk  korában.  A  modern  szimbolizmus  gyorsírásához  szokott 

matematikus és matematikatörténész elfárad a filológia konkrét adattömegében, a filológusok 

nagy része pedig valószínűleg tehetetlenül nézi a jóllehet elemi, de egyáltalában nem könnyen 

érthető matematikai megfontolásokat. Az Anfänge nagy érdeme, kellően nem hangsúlyozható 

jelentősége viszont épp a filológiai részletek és a matematikai gondolkozás szintézise, csak 

így sikerült föltárni a fogalmak s műveletek kialakulását és fejlődését.

A modern matematikatörténet-írás  zöme nem ezen az úton halad.  A szellemtörténeti 

irány  (amit  a  tudománytörténet-írásban  „Problemgeschichte”-nek  neveznek)  folytatása  és 

öröksége képpen itt  is  a  különféle  „strukturalista” módszerek hódítanak:  mai  matematikai 

„modellek” segítségével próbálják megvilágítani régmúlt korok matematikai „struktúráit”. így 

például egy hosszú és alapos, nagy elismerést kiváltó tanulmány99 azt mutatta meg, hogyan 

kell  modern  igényeket  kielégítő  hiánytalan  axiómarendszert  összeállítani  az  Elemek  V. 

könyvéhez,  s az így konstruált  modell  alapján próbált  arra következtetni,  hogyan tért  át  a 

99 Beckmann, F.: Neue Gesichtspunkte zum 5. Buch Euklids. = Arcive for History of Exact Sciences 4 (1967) 
pp. 1–144.



matematika az „arányokra” a „mennyiségekről”. A konstrukció természetesen roppant érdekes 

és nagyon tanulságos, noha az arányokhoz és mennyiségekhez úgy, ahogyan azok az Elemek-

ben előfordulnak, nincsen semmi köze. A matematikusokat azonban mindez nem zavarja, a 

matematikatörténet-írásba még alig-alig hatolt  be az a történeti hűségre törekvő szemlélet, 

amely – elsősorban Anneliese Maier és Alexandre Koyré nyomán – a tudománytörténet-írást 

(elég  lassan)  átalakítja.  A matematikatörténet-írás  még  alig-alig  próbálja  egy-egy korszak 

fejlődését  az  akkori  matematikai  fogalmak,  műveletek  és  tudás  alapján  megérteni,  pedig 

modern  matematikai  fogalmakkal  és  jelölésekkel  legfeljebb  ha  utalni  lehet  a  régi 

matematikusok gondolataira. A modern jelölésekből következő könnyebbség természetesen 

hasznos, mindaddig, amíg el nem felejtődik, hogy csak utalás, amely mögött meg kell keresni 

a régi matematikát. Ez azonban eddig nagyon kevés embernek jutott eszébe, s az Anfänge az 

első mű, amelynek egy nagy s fontos korszak matematikájában sikerült. Ez a szerény recenzió 

csupán azt  szerette  volna  érzékeltetni,  hogy ezáltal  milyen fontos  határkőhöz érkeztünk a 

matematika-történetírásban. Az Anfänge nyomán újra kell írni a görög matematika történetét, 

meg lehet végre közelíteni az antik gondolkozás legfontosabb aspektusait.



Tóth Imre „Ahile” című könyvéről100

Tóth Imre könyve („Ahile”. Paradoxele eleate la fenomenologia spiritului) nem úgy használja 

a matematikát, ahogyan azt a ma divatos filozófiai monográfiáktól megszoktuk. Fontos ezt 

rögtön indulásként hangsúlyozni. A szabályos modern „okos könyvek” ugyanis úgy indulnak 

el  a  matematikától,  mint  az  egyszeri  táncos  a  kályhától,  s  formabontó  elmetáncuknak  is 

körülbelül annyi a köze hozzá. Az Ahile ellenben nem kályhának használja a matematikát, és 

nem is azért firtatja, hogy megtudja általa, mik a gondolkozás „törvényei”, netán mi az „igaz” 

és  a  „hamis”;  bár  valamiképpen  a  gondolkozásról  szól  ez  a  könyv,  és  az  „igaz”-ról, 

helyesebben tán az „igaz” létezésének a gondolkozásban kibomló paradoxonáról, azaz ez a 

könyv...  Azonban jobb, ha fölhagyunk a meghatározás  meddő kísérletével,  s  elfogadjuk a 

maga választotta műfaji definíciót: khelonomahia – teknőcküzdelem.

A khelonomahia  a  klasszikus  példa  –  Akhilleusz  és  a  teknős  versenye  –  részletes 

analízisével  és  rekonstruálásával  indul.  Az  olvasó,  ha  legalább  konyít  valamit  a 

matematikához,  meglepődve  veszi  észre,  mi  mindent  rejt  ez  a  rendszerint  könnyen,  s 

(Arisztotelész nyomán) még ma is  a  mozgás  elleni  paradoxonként  elintézhetőnek vélt  kis 

mese.  Tóth  Imre  páratlanul  ért  hozzá,  hogyan kell  ismert  és  könnyen elintézhetőnek vélt 

dolgok  gazdag  és  rejtett  összefüggéseit  kibogozni,  s  így  a  gyors  lábú  Akhilleusz  és  a 

cammogó  teknőc  egyszerű  meséjéből  a  szemünk  láttára  bomlik  ki  a  gondolkozás 

odisszeájának tán legfontosabb korai kalandja: az  értelem és a  tapasztalás küzdelme. Mert 

erről szól ez a kis „meta-mese”.

Tóth Imre mindenekelőtt a verseny feltételeit fejti meg. Paradoxon ugyanis csak akkor 

jelentkezik,  ha  meghatározott  feltételek  teljesülnek.  Ezek  a  feltételek  mai  matematikával 

viszonylag könnyen megfogalmazhatók, hisz lényegében azt követelik, hogy az egymás utáni 

időpontokban  Akhilleusz  és  a  teknősbéka  egyre  közelébb  kerüljön  egymáshoz,  azaz  az 

egymás  utáni  távolság-különbségekből  álló  sorozat  egyre  inkább  közeledjen  a  zérushoz. 

Azonnal nyilvánvaló,  hogy Akhilleusz és a teknőc  matematikai találkozása, koincidenciája 

nem olyasmi,  mint  a  sorozat  tagjai,  hisz  a  távolságkülönbségek,  bármily  kicsinyek  is, 

szükségképpen nagyobbak zérusnál:  az  A pont  bármely előre  megadott  értéknél  közelébb 

juthat a B ponthoz, el azonban nem érheti. Ez az elérthetetlenség azonban – hisz a feltételei  

100 Forrás: Vekerdi László: Tóth Imre könyve. [„Ahile”. Paradoxele eleate la fenomenologia spiritului. Editura 
Sliintifică, Bucuresţi, 1969.] (Ism.) = Valóság 13 (1969) No. 5. pp. 110–111.



pontosan megfogalmazhatók – tekinthető valami új, más fogalom meghatározásának is. Ennek 

az új, így definiált fogalomnak a neve a matematikában határérték. Ezt hozzávéve a végtelen 

sorozathoz, azt is mondhatjuk, hogy itt az A pont „utoléri” a B-t. A tagadás tehát új fogalmat 

teremtett,  ezáltal  azonban  még  nem  szűnt  meg  a  paradoxon,  hisz  az  „utolérhetetlenség” 

definiálta  épp az  „utolérhetőséget”,  mely e  nélkül  a  definíció  nélkül,  csak  úgy magában, 

természetesen soha nem is létezett.

A „létezés” tehát – s ez Tóth Imre elemzésében a lényeg – elválaszthatatlanul összefügg 

az  „alkotással”  a  sorozat  határértéke  „teljesen  új  fogalmi  entitásként  jelenik  meg  a 

gondolkozás  univerzumában.  Nem  kívülről jön,  de  még  sincs  az  addig  ismert  fogalmak 

között:  abszolút  új  noetlkus  objektumként  jelentkezik  az  észlelés  ama  tisztán  noetikus 

univerzumában, ahol a szellemben folyó titokzatos metamorfózis következtében megjelenik, 

kezdetben  ahhoz  hasonló  vegetatív  öntudatlansággal,  ahogyan  a  test  lélegzik.  Ez  a 

metamorfózis:  a  nem  létező  átalakulása  létezővé.  És  ez  a  metamorfózis,  ez  az  állandó 

ontológiai  halmazállapotváltozás a  nemlétezésből a létezés állapotába,  ez éppen a szellem 

életének a tulajdon specifikus létezési módja.” 

Ez  a  szellemi  létrehívás  persze  nem  korlátozódik  a  matematikára,  a  gondolkozás 

általános tulajdonsága, a matematikában csupán legtisztábban tanulmányozható az „alkotás 

logikája”, mely lényegében abból áll, hogy a gondolkozás új fogalmakat teremt a már ismert 

fogalmak részleges vagy teljes tagadása által. Ez az alkotó tagadás – s ez is kitűnően látható a 

matematika példáján – nem azonos a formális logikai negációval, nem az igen–nem durva 

kettős szkémája szerint halad. Az összetartó végtelen sorozat egyik tagja sem egyenlő például 

a határértékkel, de nem úgy „nem egyenlő”, ahogyan egyik tag sem egyenlő egy tetszőleges 

egész számmal, mondjuk 7-tel. Az utóbbi „nem egyenlő” absztrakt, üres tagadás, az előbbi 

pedig konkrét, hatásos, definiáló erejű tagadás. „Omnis determinatio est negatio” – idézi Tóth 

Imre a mondás tulajdonképpeni megfejtőjeként Spinozát.

A megfejtett  mondásból  azután  hirtelen  új  fény  esik  a  XVII.  századi  gondolkozás 

történetére. A spinozai „more geometrico” etika lényege ugyanis éppen a tökéletes embert, az 

Ideált definiáló tagadás. Tagadás, hiszen az ideális ember egyetlen tulajdonsága sem azonos a 

reális emberével, az ideális ember tulajdonképpen „antiember”, vagy a határértéket definiáló 

tagadáshoz hasonlítva az etikait:  „határember”.  Megfordítva,  a határérték fogalmára épülő 

geometriát is nevezhetjük „more ethico” szerkesztettnek, hisz ugyanaz a fajta gondolkozás, az 

alkotó tagadás a lényege mind a kettőnek.

Valóban, az antiember nem úgy nem ember, mint például a kentaur vagy a hattyú. A szó 

köznapi  értelmében tulajdonképpen nem különbözik  az  emberektől,  hisz  az  Ember  ideája 



mégsem sorolható persze a tulajdonképpeni  emberek osztályába.  Nevezhetjük „improprius 

elem”-nek,  annak  a  mintájára,  ahogyan  az  egyenes  végtelen  távoli  pontját  „improprius 

pontnak” nevezik a geometriában. Az „improprius elem” mintegy magába sűríti a végtelen 

sok  tulajdonképpeni  elemet,  így  ha  egy  halmaz  improprius  elemeket  tartalmaz,  akkor 

(improprius)  elemként  tartalmazza  önmagát.  „Az  improprius  elem által  a  makrokozmosz 

mikrokozmoszként jelenik meg tulajdon belsejében.”

„Egy halmaz önmagát elemként természetesen csak fogalomként tartalmazhatja, fogalmi 

kép  formájában  kétszerezve  és  megkettőzve:  az  önmagát-tartalmazás  csak  a  saját  lét 

fölismeréseként lehetséges, a tudat, a tiszta reflexivitás állapotaként. A makrokozmosz csak a 

tudat által tartalmazhatja önmagát, az univerzum megkettőzése csak a tárgy és a kép, a test és 

a fogalom egyidejűségében lehetséges.”

A Russell-féle paradoxon szellemes új Interpretálása alapján azután Tóth Imre levezeti, 

hogyan válik az önmagát-tartalmazás, illetve  nem-tartalmazás fogalma végtelen számosság 

esetén  szükségképpen  paradoxonná,  s  az  önmagát-tartalmazás  segítségével  analizálva 

(matematikai modell alapján) a fogalmi megismerés folyamatát, megmutatja, hogy „maga a 

tudat is logikai paradoxon”. A fogalmi térben – épp a legfontosabb esetekben – nem érvényes 

az egymásnak ellentmondó állítások kizárását követelő logikai törvény. Az eldönthetetlenség 

létezése nélkül matematikai alkotás egyáltalában nem is lenne lehetséges – jutunk el az antik 

„meta-mesétől” a modern „metamatematika” lényegéhez. „A szellem fenomenológiájában – a 

szellemet saját lényege tudatára ébresztő kozmikus folyamatban – Akhilleusz khelonomahiája 

döntő szerepet játszik: e mese által tudatosítja a szellem azt a tényt, hogy végtelen halmazt  

nem lehet  entitásként,  tényleges  összességként  elképzelni  paradoxon nélkül,  mely a  nem-

létezés  létezéssé  való  metamorfózisaként  érvényesül.”  A paradoxon  kiküszöbölése  csak  a 

tudat maga-megtiltása árán lehetséges. „Az Akhilleusz-apóriában a szellem tisztán tudja az 

ellentmondást, melyre hasadt: nem utasíthatja el a találkozási pont létezését, mégis el kell 

utasítania,  hisz tudván tudja, hogy létezése csak az aktuális végtelen által  biztosítható.  Az 

Ahile a boldogtalan tudat eszméjének a mítosza a  teremtésről,  a  versenyfutó-Akhilleusz e 

dráma tragikus hőse.

Zénón,  a  tényleges  végtelent  kiküszöbölni  kívánó  kísérleteket  összegező 

paradoxonaiban – a Dihotómiában, az Akhilleuszban és a Nyílban – halálos ítéletet mondott a 

végtelenre; de ez az ítélet ma valóságos születési bizonyítványként hat. Zénón azt mondotta: 

az aktuális végtelen nem létezhet, azonban éppen ettől a pillanattól kezdve volt, megjelent a 

tudatban.  A jelenléte  a  saját  elutasításával  kezdődött:  »ne  legyen«  –  mondotta  Zénón  és 

nyomban ott volt.”



A szellem a végtelen elítélésével magamagát ítélte el. Alig törhető feszültség keletkezett 

így,  melytől  csak  Eudoxosz  szabadította  meg  a  matematikát,  az  arányelméletével.  A 

paradoxon ettől  kezdve polgárjogot  nyert  a  gondolkozásban,  s  az  „alkotáslogikája”  egyre 

bonyolultabb  és  merészebb  negációkon  keresztül  gazdag  fogalmi  világok  teremtésére 

kényszerítette a szellemet. Az Ahile matematika- és filozófiatörténeti példák özönével mutatja 

be, hogyan; de ezen a nehéz úton az ismertetés már dadogva sem követheti (az eddigiekkel is 

nyilván a  matematikusok megvetését  ingerli  maga ellen „pongyolasága”,  és  a szerkesztők 

aggályait „érthetetlensége” miatt). A fejtegetés csíráiból azonban, elemi alakban, meglelhető 

egy kevés Tóth Imre Matematika és gondolkozás című cikkében, mely a Valóság 1963. évi 6. 

számában  jelent  meg.  Az  alkotás,  a  fogalomteremtés,  a  megismerés  elválaszthatatlan  az 

ellentmondástól, a paradoxontól – tanította már az a cikk is. Az „alkotás logikája” egészen 

más utakon halad, mint az ismert formális logika. Az új utat már az akkori cikk is vázolta, de 

az  Ahile tárta  föl  csak  matematikai  szimbólumokkal  s  absztrakt  fogalmakkal  leírható 

kanyarjait és buktatóit.

Világossá válnak az Ahile fényében az akkori cikk tán enigmatikusnak látszó utalásai is; 

most értjük meg például,  mit  jelentett  az a mondat,  hogy „a Természet tükörben szemléli 

önmagát.  Ez  a  varázstükör  –  az  Ember.”  Az  Ahile ugyanis  a  természeti  szimmetriák 

megismerésének  remek  példája  alapján  kifejti,  hogy  „a  valóság  csak  olyan  hártyára 

fényképezhető le, melyen nem a valóság, hanem a negatívja jelenik meg: egy autonóm kép, 

amely  a  külső,  természeti  valóságban  semmivel  sem kongruens.  A lét  megismerése  nem 

utánzás, hanem maga-megismerés, a tiszta reflexivitás állapota a szó kétértelműségében, tehát 

a  tükrözés aktusa a szó optikai értelmében, melyben a gondolkozás nemcsak a létet ismeri 

meg,  hanem annak  egy  transzcendens  tükörbéli  spekulatív (speculum)  visszatükröződését 

azaz a – nem létező és hamis – negatívját. A létező univerzum egyedüli igaz visszatükrözése a 

tagadása; tett, melyre csak a gondolkozás képes, tett, mely az öntudat állapotában jellemzi 

ugyanazon  létezést.  A megismerés  csak  annyiban  tekinthető  tükrözésnek,  amennyiben  a 

negatív,  a  végtelen,  a  fikció,  a  hamis,  a  tárgytalan  képzelet,  a  magában-és-magáért  való 

gondolat megismerése.”

Az alkotás  logikájában tehát  az  „Igaz”  és  a  „hamis”  nem „logikai  érték”  többé,  „a 

hazugság az  ész  vitális  szekréciója:  az  elme  élete”.  A gondolkozás  világában  az  igaza 

hamishoz nem az egymást kizáró ellentét, hanem az egymást feltételező kiegészítés alakjában 

tartozik;  a  szellem  kémiája  szimmetrikusan  szintetizál.  „A természet  útja  egyértelmű  és 

aszimmetrikus. A megismerés útja duális és szimmetrikus, mert itt van mesterséges út is, mely 

a természetben nincsen.” A noetikus univerzum objektumai tökéletesen szimmetrikusak, s így 



az ellentétes állítások egyidejűsége, a paradoxonok a gondolkozásból kiküszöbölhetetlenek. A 

formális logika persze nem fogadhatja el az egyidejű ellentmondásokat. De a formális logika 

csupán  egyik  aspektusát  reprezentálja  a  gondolkozásnak:  az  érvelő,  a  racionalizáló 

aspektusát.

Éppen ezt a racionalizáló gondolkozást, a formális logikát mechanizálja a számítógép, 

amely  így  egyáltalában  nem  „mesterséges  agyvelő”,  csupán  „mesterséges  érvelő”.  „A 

számítógép a szellem nem humán részének elidegenítése egy külső objektumba”, s éppen úgy 

nem haladhatja meg vagy teheti fölöslegessé a gondolkozást, mint ahogyan a fényképezés 

sem tette fölöslegessé a festészetet. Igaz, hogy a gép pontos, nem hibázik, konzekvens, nem 

csaphatta  be.  De  nem  ismeri  az  ellentmondást  és  nem  is  teremt.  „A  számítógép 

paradoxonmentes. Ámde az ember lényege szerint paradox lény. A gép az érvelés törvényei 

által reákényszerített szükségszerűségnek megfelelően működik. Ám a szellem szembeszáll a 

szükségszerűséggel és az érvelés törvényeivel. A gép kényszerautomatizmus. Ám a szellem 

autonóm és szabad. A gép logisztikus. A szellem spekulatív. A gép számol és érvel. A szellem 

saját  tükrében  szemléli  önmagát,  speculumban,  mely  spekulatív  lényege,  maga-magáról 

vallott  tudata.  A gép  steril.  Ám  a  szellem  termékeny,  mert  tagadni  mer,  mert  csak  a 

gondolkozás képes aktuális végtelent elgondolni, csak az ember tud teremteni.”

Költői képként olvashatnánk ezeket a sorokat. Ne felejtsük el azonban, hogy mögöttük 

áll az Ahile egész imponáló matematikai, történeti és filozófiai apparátusa: a módszere. Éppen 

ez,  a  könyv  nagy aktualitása,  ez  a  módszer,  ahogyan  minden megállapítását  matematikai 

szigorúsággal  s  ahol  csak  lehet,  matematikai  szimbolizmussal  is  igazolja.  Ez  a  könyv 

megteremtette végre a...

De talán  jobb,  ha  szerényen most  is  tartózkodunk a  meghatározástól,  s  csak annyit 

írunk, hogy a „Matematikai Khelonomahiát”. Mindenesetre ezáltal egészen új megvilágításba 

kerül nemcsak a dialektika, hanem a tradicionális logika kereteiből réges-régen kinőtt s mégis 

benne sínylődni kénytelen matematikai alapkutatás is: a paradoxonok eddigi kínos kerülése 

helyett  immár  nyugodtan  rájuk  bízhatja  magát,  amit  egyébként  öntudatlanul  s  nagy 

lelkiismeret-furdalásokkal ez idáig is minden döntő lépésnél megtett. Új fényt vetít az Ahile a 

matematikai fogalomalkotás történetére és lényegére is, erről azonban jelen recenzió hallgat, 

mert  valamit  úgyis  megsejthet  a  lényegből  az  ember  Tóth  Imre  említett  Valóság-cikkét 

elolvasva, s többhöz kötetek kellenének.

Mégis  legalább  meg  kell  említenem,  milyen  mesterien  használja  és  tárgyalja  az 

euklideszi,  kontra-euklideszi,  nem-euklideszi  geometriákat,  s  állítja  vélük  szembe  Bolyai 

abszolút geometriáját: a szemünk láttára bontja ki a nehéz matematikai fogalmakat az alkotás 



logikájának mintáiként, s ugyanakkor a tagadás szelíd erejével segít emberközelbe hozni a 

matematikai rendszerek embertelenül szép távoli absztrakcióit. Kivételesen fontos – és szép – 

rész, amelyik az abszolút geometria modellalkotási lehetőségeit s értelmét tárgyalja. Bolyai 

János  világteremtő  fölfedezése  az  Ahile-ben  nem  didaktikai  hasonlat,  hanem  szerkezeti 

azonosság alapján kerül korunk legfontosabb matematikai fölfedezése, a nem cantori (már a 

név is  árulkodó!)  halmazelmélet  mellé.  Kár,  hogy az  utóbbi  –  hagyományos matematikai 

logikai formában elviselhetetlenül nehéz – módszerét nem próbálta meg az Ahile „letagadni”.

S kár – de ez most már igazán –, hogy nem jelent meg magyarul, s románul is oly kicsi 

a  példányszáma.  Újabban újra  elég  sokat  írunk a  középkelet-európai  élet  és  gondolkozás 

dolgairól, s íme Benkő Samu fundamentális és jelentőségéhez képest alig-alig ismert Bolyai-

könyve  után  újból  egy  könyv,  melyet  a  közép-európai  gondolkozás  tájain  mindenkinek 

ismerni kellene, és nem lenne szabad elfelejteni. Benkő Samu a felejthetetlen Bolyai János  

vallomásaiban kristálytisztán megmutatta, mint érthető meg a nagy erdélyi matematikus sorsa 

és tragédiája a korabeli Közép-Kelet-Európa történelméből, s ezáltal mintegy tükröt tartott 

elé; ha másként is, de jellegzetes közép-kelet-európai alkotás az Ahile is: másutt ez a szintézis 

így,  s  ilyen érvénnyel  aligha születhet  meg. A helyi  Bolyai-tradíción kívül  ugyanis kellett 

hozzá a hegeli és marxi dialektika érvényes jelenléte, a román matematika francia és kivált 

Bourbaki  közelsége,  a  klasszikus matematikai  analízis  és  sorelmélet  könnyedsége,  mely a 

magyar  iskolára  volt  jellemző,  a  relatív  téridőbeli  elkülönülés  a  mai  modern  matematikai 

logika buja formulavilágától... És kellett persze az egészhez Tóth Imre is, azonban róla hallgat 

a recenzió, hisz ő a differenciálegyenlet-rendszer megoldásában a kezdeti feltétel. 



Eleata paradoxonok a szellem fenomenológiájában101

Tóth  Imre  könyve  („Ahile”.  Paradoxele  eleate  in  fenomenológia  spiritului.  Editura 

Ştiinţifică,  Bucureşti,  1969)  nem úgy használja  a  matematikát,  ahogyan azt  a  ma divatos 

filozófiai  monográfiáktól  megszoktuk.  Fontos  ezt  rögtön  indulásként  hangsúlyozni,  a 

szabályos, modern, okos könyvek ugyanis úgy indulnak el a matematikától, mint az egyszeri 

táncos a kályhától, s formabontó elmetáncuknak is körülbelül ennyi a köze hozzá. Az Ahile 

ellenben nem kályhának használja  a  matematikát,  és  nem is  azért  firtatja,  hogy megtudja 

általa, mik a gondolkozás „törvényei”, netán mi az „igaz” és a „hamis”; bár valamiképpen a 

gondolkozásról szól ez a könyv és az „igaz”-ról,  helyesebben tán az „igaz” létezésének a 

gondolkozásban kibomló paradoxonáról, azaz ez a könyv ... Azonban jobb, ha fölhagyunk a 

meghatározás  meddő  kísérletével,  s  elfogadjuk  a  maga  választotta  műfaji  definíciót: 

khelonomahia – teknőcküzdelem.

A khelonomahia  a  klasszikus  példa  –  Akhilleusz  és  a  teknős  versenye  –  részletes 

analízisével  és  rekonstruálásával  indul.  Az  olvasó,  ha  legalább  konyít  valamit  a 

matematikához,  meglepődve  veszi  észre,  mi  mindent  rejt  ez  a  rendszerint  könnyen,  s 

(Arisztotelész nyomán) még ma is  a  mozgás  elleni  paradoxonként  elintézhetőnek vélt  kis 

mese.  Tóth  Imre  páratlanul  ért  hozzá,  hogyan kell  ismert  és  könnyen elintézhetőnek vélt 

dolgok  gazdag  és  rejtett  összefüggéseit  kibogozni,  s  így  a  gyors  lábú  Akhilleusz  és  a 

cammogó  teknőc  egyszerű  meséjéből  a  szemünk  láttára  bomlik  ki  a  gondolkozás 

odüsszeiájának legfontosabb korai kalandja: az értelem és a tapasztalás küzdelme. Mert erről 

szól ez a kis „meta-mese”.

Tóth Imre mindenekelőtt a verseny feltételeit fejti meg. Paradoxon ugyanis csak akkor 

keletkezik,  ha  meghatározott  feltételek  teljesülnek.  Ezek  a  feltételek  mai  matematikával 

viszonylag könnyen megfogalmazhatók, hisz lényegében azt követelik, hogy az egymás utáni 

időpontokban  Akhilleusz  és  a  teknősbéka  egyre  közelebb  kerüljön  egymáshoz,  azaz  az 

egymás  utáni  távolságkülönbségekből  álló  sorozat  egyre  inkább  közeledjen  a  zérushoz. 

Azonnal  nyilvánvaló,  hogy Akhilleusz és  a teknőc  matematikai találkozása,  koncidenciája 

nem olyasmi,  mint  a  sorozat  tagjai,  hisz  a  távolságkülönbségek,  bármily  kicsinyek  is, 

szükségképpen nagyobbak zérusnál:  az  A pont  bármely előre  megadott  értéknél  közelebb 

juthat a B ponthoz, el azonban nem érheti. Ez az elérhetetlenség azonban – hisz a  feltételei  

101 Forrás: Vekerdi László: Eleata paradoxonok a szellem fenomenológiájában. In: Vekerdi László: Befejezetlen 
jelen. Bp., 1971. Magvető. pp. 477–485. (Elvek és utak) 



pontosan megfogalmazhatók – tekinthető valami új, más fogalom meghatározásának is. Ennek 

az új, így definiált fogalomnak a neve a matematikában határérték. Ezt hozzávéve a végtelen 

sorozathoz, azt is mondhatjuk, hogy itt az A pont „utoléri” a B-t. A tagadás tehát új fogalmat 

teremtett,  ezáltal  azonban  még  nem  szűnt  meg  a  paradoxon,  hisz  az  „utolérhetetlenség” 

definiálta  épp az  „utolérhetőséget”,  mely e  nélkül  a  definíció  nélkül,  csak  úgy magában, 

természetesen soha nem is létezett.

A „létezés” tehát – s ez Tóth Imre elemzésében a lényeg – elválaszthatatlanul összefügg 

az  „alkotással”;  a  sorozat  határértéke  „teljesen  új  fogalmi  entitásként  jelenik  meg  a 

gondolkozás  univerzumában.  Nem  kívülről  jön,  de még  sincs  az  addig  ismert  fogalmak 

között:  abszolút  új  noetikus  objektumként  jelentkezik  az  észlelés  ama  tisztán  noetikus 

univerzumában, ahol a szellemben folyó titokzatos metamorfózis következtében megjelenik, 

kezdetben  ahhoz  hasonló  vegetatív  öntudatlansággal,  ahogyan  a  test  lélegzik.  Ez  a 

metamorfózis:  a  nem  létező  átalakulása  létezővé.  És  ez  a  metamorfózis,  ez  az  állandó 

ontológiai halmazállapotváltozás a nem létezésből a létezés állapotába, ez éppen a szellem 

életének a tulajdon specifikus létezési módja.”

Ez  a  szellemi  létrehívás  persze  nem  korlátozódik  a  matematikára,  a  gondolkozás 

általános tulajdonsága, a matematikában csupán legtisztábban tanulmányozható az „alkotás 

logikája”, mely lényegében abból áll, hogy a gondolkozás új fogalmakat teremt a már ismert 

fogalmak részleges vagy teljes tagadása által. Ez az alkotó tagadás – s ez is kitűnően látható a 

matematika példáján – nem azonos a formális logikai negációval, nem az igen–nem durva 

kettős szkémája szerint halad. Az összetartó végtelen sorozat egyik tagja sem egyenlő például 

a határértékkel, de nem úgy „nem egyenlő”, ahogyan egyik tag sem egyenlő egy tetszőleges 

egész számmal, mondjuk 7-tel. Az utóbbi „nem egyenlő” absztrakt, üres tagadás, az előbbi 

pedig konkrét, hatásos, definiáló erejű tagadás. „Omnis determinatio est negatio” – idézi Tóth 

Imre, a mondás tulajdonképpeni megfejtőjeként, Spinozát.

A megfejtett  mondásból  azután  hirtelen  új  fény  esik  a  XVII.  századi  gondolkozás 

történetére. A spinozai „more geometrico” etika lényege ugyanis éppen a tökéletes embert, az 

Ideált definiáló tagadás. Tagadás, hiszen az ideális ember egyetlen tulajdonsága sem azonos a 

reális emberével, az ideális ember tulajdonképpen „antiember”, vagy a határértéket definiáló 

tagadáshoz hasonlítva az etikait:  „határember”.  Megfordítva,  a  határérték fogalmára épülő 

geometriát is nevezhetjük „more ethico” szerkesztettnek, hisz ugyanaz a fajta gondolkozás, az 

alkotó tagadás a lényege mind a kettőnek. Valóban, az antiember nem úgy nem ember, mint 

például a kentaur vagy a hattyú. A szó hétköznapi értelmében tulajdonképpen nem különbözik 

az emberektől, hisz Az Ember ideája, mégsem sorolható persze a tulajdonképpeni emberek 



osztályába.  Nevezhetjük  „improprius  elem”-nek,  annak  a  mintájára,  ahogyan  az  egyenes 

végtelen távoli pontját „improprius pontnak” nevezik a geometriában. Az „improprius elem” 

mintegy magába sűríti a végtelen sok tulajdonképpeni elemet, így ha egy halmaz improprius 

elemeket tartalmaz, akkor (improprius) elemként tartalmazza önmagát. „Az improprius elem 

által a makrokozmosz mikrokozmoszként jelenik meg tulajdon belsejében.”

„Egy halmaz önmagát elemként természetesen csak fogalomként tartalmazhatja, fogalmi 

kép  formájában  kétszerezve  és  megkettőzve:  az  önmagát-tartalmazás  csak  a  saját  lét 

fölismeréseként lehetséges, a tudat, a tiszta reflexivitás állapotaként. A makrokozmosz csak a 

tudat által tartalmazhatja önmagát, az univerzum megkettőzése csak a tárgy és a kép, a test és 

a fogalom egyidejűségében lehetséges.”

A Russell-féle paradoxon szellemes, új interpretálása alapján azután Tóth Imre levezeti, 

hogyan válik  az önmagát-tartalmazás  illetve  nem-tartalmazás  fogalma végtelen  számosság 

esetén  szükségképpen  paradoxonná,  s  az  önmagát-tartalmazás  segítségével  analizálva 

(matematikai modell alapján), a fogalmi megismerés folyamatát megmutatja, hogy „maga a 

tudat is logikai paradoxon”. A fogalmi térben – épp a legfontosabb esetekben – nem érvényes 

az egymásnak ellentmondó állítások kizárását követelő logikai törvény. Az eldönthetetlenség 

létezése nélkül matematikai alkotás egyáltalában nem is lenne lehetséges – jutunk el az antik 

„meta-mesétől” a modern matematika lényegéhez.

„A szellem fenomenológiájában – a szellemet saját lényege tudatára ébresztő kozmikus 

folyamatban – Akhilleusz khelonomahiája döntő szerepet játszik: e mese által tudatosítja a 

szellem azt a tényt,  hogy végtelen halmazt nem lehet entitásként,  tényleges összességként 

elképzelni  paradoxon  nélkül,  mely  a  nem  létezés  létezéssé  való  metamorfozisaként 

érvényesül.” A paradoxon kiküszöbölése csak a tudat maga-megtiltása árán lehetséges. „Az 

Akhilleusz-apóriában a szellem tisztán tudja az ellentmondást, melyre hasadt: nem utasíthatja 

el a találkozási pont létezését, mégis el kell utasítania, hisz tudván tudja, hogy létezése csak az 

aktuális végtelen által biztosítható. Az Akhilleusz a boldogtalan tudat eszméjének a mítosza a 

teremtésről,  a versenyfutó-Akhilleusz  e dráma tragikus hőse.  Zénón, a tényleges végtelent 

kiküszöbölni  kívánó  kísérleteket  összegező  paradoxonaiban  –  a  Dihotómiában,  az 

Akhilleuszban  és  a  Nyílban  –  halálos  ítéletet  mondott  a  végtelenre;  de  ez  az  ítélet  ma 

valóságos  születési  bizonyítványként  hat.  Zénón  azt  mondotta:  az  aktuális  végtelen  nem 

létezhet, azonban éppen ettől a pillanattól kezdve volt, megjelent a tudatban. A jelenléte a saját 

elutasításával kezdődött: »ne legyen« – mondotta Zénón –, és nyomban ott volt.”

A szellem a végtelen elítélésével magamagát ítélte el. Alig tűrhető feszültség keletkezett 

így,  melytől  csak  Eudoxesz  szabadította  meg  a  matematikát,  híres  arányelméletével.  A 



paradoxon ettől  kezdve polgárjogot nyert  a gondolkozásban, s az „alkotás logikája” egyre 

bonyolultabb  és  merészebb  negációkon  keresztül  gazdag  fogalmi  világok  teremtésére 

kényszerítette a szellemet. Az Ahile matematika- és filozófiatörténeti példák özönével mutatja 

be, hogyan; de ezen a nehéz úton az ismertetés már dadogva sem követheti (az eddigiekkel is 

nyilván a  matematikusok megvetését  ingerli  maga ellen „pongyolasága”,  és a  szerkesztők 

aggályait „érthetetlensége” miatt). A fejtegetés csíráiból azonban, elemi alakban, meglelhető 

egy kevés Tóth Imre „Matematika és gondolkozás” című cikkében, mely a Valóság 1963. évi 

6. számában jelent meg. Az alkotás, a fogalomteremtés, a megismerés elválaszthatatlan az 

ellentmondástól, a paradoxontól – tanította már az a cikk is. Az „alkotás logikája egészen más 

utakon halad, mint az ismert formális logika”. Az új utat már az akkori cikk is vázolta, de az 

Ahile tárta föl csak matematikai szimbólumokkal s absztrakt fogalmakkal leírható kanyarjait 

és buktatóit.

Világossá válnak az Ahile fényében az akkori cikk tán enigmatikusnak látszó utalásai is; 

most értjük meg például,  mit  jelentett  az a mondat,  hogy „a Természet tükörben szemléli 

önmagát.  Ez  a  varázstükör  –  az  Ember.”  Az  Ahile ugyanis  a  természeti  szimmetriák 

megismerésének  remek  példája  alapján  kifejti,  hogy  „a  valóság  csak  olyan  hártyára 

fényképezhető le, melyen nem a valóság, hanem a negatívja jelenik meg: egy autonóm kép, 

amely  a  külső,  természeti  valóságban  semmivel  sem kongruens.  A lét  megismerése  nem 

utánzás, hanem magamegismerés, a tiszta reflexivitás állapota a szó kétértelműségében, tehát 

a  tükrözés aktusa a szó optikai értelmében, melyben a gondolkozás nemcsak a létet ismeri 

meg,  hanem  annak  egy  transzcendens  tükörbeli  spekulatív  (speculum=tükör) 

visszatükröződését is, azaz a – nem létező és hamis – negatívját. A létező univerzum egyedüli 

igaz visszatükrözése a tagadása; tett, melyre csak a gondolkozás képes, tett, mely az öntudat 

állapotában jellemzi ugyanazogismerzést. A ésnyiban tekinthető tükrözésnek, ameᔀ ᇆ ᘺája.  

Göd 鼰䷊nnyiben a negatív, a végtelen, a fikció, a hamis, a tárgyatlan képzelet, a magában- és 

magáért-való gondolat megismerése.”

Az alkotás  logikájában  tehát  az  „igaz”  és  a  „hamis”  nem „logikai  érték”  többé,  „a 

hazugság az  ész  vitális  szekréciója,  az  elme  élete”.  A gondolkozás  világában  az  igaz  a 

hamishoz nem az egymást kizáró ellentét, hanem az egymást feltételező kiegészítés alakjában 

tartozik;  a  szellem  kémiája  szimmetrikusan  szintetizál.  „A természet  útja  egyértelmű  és 

aszimmetrikus. A megismerés útja duális és szimmetrikus, mert itt van mesterséges út is, mely 

a természetben nincsen.” A noetikus univerzum objektumai tökéletesen szimmetrikusak, s így 

az ellentétes állítások egyidejűsége, a paradoxonok a gondolkozásból kiküszöbölhetetlenek. A 

formális logika persze nem fogadhatja el az egyidejű ellentmondásokat. De a formális logika 



csupán  egyik  aspektusát  reprezentálja  a  gondolkozásnak:  az  érvelő,  a  racionalizáló 

aspektusát.  Éppen  ezt  a  racionalizáló  gondolkozást,  a  formális  logikát  mechanizálja  a 

számítógép,  amely  így  egyáltalában  nem  „mesterséges  agyvelő”,  csupán  „mesterséges 

érvelő”. A számítógép a szellem nem humán részének elidegenítése egy külső objektumba”, s 

éppen úgy nem haladhatja  meg vagy teheti  fölöslegessé  a  gondolkozást,  mint  ahogyan a 

fényképezés  sem tette  fölöslegessé  a  festészetet.  Igaz,  hogy  a  gép  pontos,  nem  hibázik, 

konzekvens,  nem  csapható  be.  De  nem  ismeri  az  ellentmondást,  és  nem  is  teremt.  „A 

számítógép paradoxonmentes. Ámde az ember lényege szerint paradox lény. A gép az érvelés 

törvényei  által  rákényszerített  szükségszerűségnek  megfelelően  működik.  Ám  a  szellem 

szembeszáll a szükségszerűséggel és az érvelés törvényeivel. A gép kényszerautomatizmus. 

De a szellem autonóm és szabad. A gép logisztikus. A szellem spekulatív. A gép számol és 

érvel.  A szellem saját  tükrében szemléli  önmagát,  speculumban,  mely spekulatív  lényege, 

magamagáról vallott tudata. A gép steril. Ám a szellem termékeny, mert tagadni mer, mert 

csak a gondolkozás képes aktuális végtelent elgondolni, csak az ember tud teremteni.”

Költői képként olvashatnánk ezeket a sorokat, ne felejtsük el azonban, hogy mögöttük 

áll az Ahile egész imponáló matematikai, történeti és filozófiai apparátusa: a módszere. Éppen 

ez  a  könyv  nagy aktualitása,  ez  a  módszer,  ahogyan  minden  megállapítását  matematikai 

szigorúsággal,  s  ahol  csak  lehet,  matematikai  szimbolizmussal  is  igazolja.  Ez  a  könyv 

megteremtette végre a ... De tán jobb, ha szerényen most is tartózkodunk a meghatározástól, s 

csak annyit írunk, hogy – a „Matematikai Khelonomahiát”. Mindenesetre ezáltal egészen új 

megvilágításba kerül  nemcsak a  dialektika,  hanem a tradicionális  logika  kereteiből  réges-

régen kinőtt s mégis benne sínylődni kénytelen matematikai alapkutatás is; a paradoxonok 

eddigi  kínos  kerülése  helyett  immár  nyugodtan  rájuk  bízhatja  magát,  amit  egyébként 

öntudatlanul s nagy lelkiismeret-furdalásokkal ez ideig is minden döntő lépésnél megtett. Új 

fényt vetít az  Ahile a matematikai fogalomalkotás történetére és lényegére is, erről azonban 

jelen recenzió hallgat, mert valamit úgyis megsejthet a lényegből az ember Tóth Imre említett 

Valóság-cikkét elolvasva, s többhöz kötetek kellenének. Mégis legalább meg kell említeni, 

milyen  mesterien  használja  és  tárgyalja  az  euklidészi,  kontra-euklidészi,  nem-euklidészi 

geometriákat, s állítja velük szembe Bolyai abszolút geometriáját: a szemünk láttára bontja ki 

a nehéz matematikai fogalmakat az alkotás logikájának mintáiként, s ugyanakkor a tagadás 

szelíd erejével segít emberközelbe hozni a matematikai rendszerek embertelenül szép távoli 

absztrakcióit.  Kivételesen  fontos  –  és  szép  –  rész,  amelyik  az  abszolút  geometria 

modellalkotási  lehetőségeit  s  értelmét  tárgyalja:  Bolyai  János  világteremtő  fölfedezése  az 

Ahile-ben  nem  didaktikai  hasonlat,  hanem  szerkezeti  azonosság  alapján  kerül  korunk 



legfontosabb matematikai fölfedezése, a nem-cantori (már a név is árulkodó!) halmazelmélet 

mellé. Kár, hogy az utóbbi – hagyományos matematikai logikai formában irtózatosan nehéz – 

módszerét nem próbálta meg az Ahile „letagadni”.

S kár – de ez most már igazán –, hogy nem jelent meg magyarul, s románul is kicsi 

példányszámban. Újabban újra elég sokat írunk a közép-kelet-európai élet  és gondolkozás 

dolgairól, s íme Benkő Samu fundamentális és jelentőségéhez képest alig-alig ismert Bolyai-

könyve  után  újból  egy  könyv,  melyet  a  közép-európai  gondolkozás  tájain  mindenkinek 

ismerni  kellene,  és nem lenne szabad elfelejteni.  Benkő Samu felejthetetlen könyvében,  a 

Bolyai  János vallomásai-ban kristálytisztán  megmutatta,  mint  érthető  meg a  nagy erdélyi 

matematikus  sorsa  és  tragédiája  a  korabeli  Közép-Kelet-Európa  történelméből,  s  ezáltal 

mintegy tükröt tartott elé. Másként, de jellegzetesen közép-európai alkotás az Ahile is: másutt 

ez a szintézis így s ilyen érvénnyel aligha születhet vala meg. A helyi Bolyai-tradíción kívül 

ugyanis kellett  hozzá a hégeli és marxi dialektika érvényes jelenléte,  a román matematika 

előkelő  franciasága  és  kivált  Bourbaki-közelsége,  a  klasszikus  matematikai  analízis  és 

sorelmélet mázsás súlyokkal labdázó könnyedsége, mely a magyar iskolát jellemezte; kellett a 

relatív téri-időbeli elkülönülés a mai modern matematikai logika buja formulavilágától... 

És kellett persze az egészhez Tóth Imre is, azonban róla hallgat a recenzió, hisz ő a 

differenciálegyenlet-rendszer megoldásában a kezdeti feltétel.



Tóth Imre: A nem-euklideszi geometria a szellem fenomenológiájában102

 

Ellentétben a görög geometriával, melynek filozófiai vonatkozásairól könyvtárnyi tanulmány 

szól, a nem euklideszi geometria filozófiai-ismeretelméleti összefüggéseit még érinteni is alig 

érinti a napjainkban szuperexponenciálisan szaporodó tudományelméleti és tudománytörténeti 

irodalom. S ezt a föltűnő különbséget nem az okozza, hogy a görög geometria vizsgálatához – 

legalábbis a kutatók többségének (téves) véleménye szerint – kevesebb matematikai szaktudás 

elegendő. A különbségnek szemléletbéli oka van: azt hiszik, hogy az euklideszi geometriával 

ellentétben a nem-euklideszi geometria a matematika fejlődésének a belügye, mely eredetét s 

hatásait  tekintve  semmi  közvetlen  vonatkozásban  nincs  a  szellemi  fejlődés  általános 

tendenciáival. Tóth Imre évtizedes nem-euklideszi vizsgálatainak egyik nagy érdeme éppen 

ennek a megülepedett tévedésnek a megcáfolása. 

Könyve ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit  foglalja össze. A vizsgálatoknak – 

pusztán a könnyebb áttekinthetőség kedvéért – megkülönböztethetjük egy tudománytörténeti 

és egy megismerés-történeti aspektusát. A tudománytörténeti kérdés kulcsa Tóth Imrének az a 

szűkebb szakkörökön túl is méltán híressé vált fölfedezése, miszerint az Arisztotelész korabeli 

görög matematika már jól ismerte az euklideszi csomót: az (abszolút) geometria két-, illetve 

háromfelé ágazását a párhuzamossági posztulátumnál. Annyira jól ismerte, hogy Arisztotelész 

egy akkoriban új, elvont etikai fogalom (a döntés szabadságának) megértetésére éppen ezt a 

matematikai analógiát használja: ahogyan a geométerek szabadon dönthetnek, hogy egymás 

felé  egyáltalában  nem  hajló  egyeneseket  fogadjanak-é  el  párhuzamosak  gyanánt  („a 

derékszög  hipotézise”)  vagy  egymáshoz  hajló,  de  egymást  nem  metsző  egyeneseket  („a 

hegyesszög hipotézise”),  illetve egyáltalában meg se engedjék azt  a lehetőséget,  hogy két 

egyenes ne metsze egymást („a tompaszög hipotézise”), ugyanúgy dönthet az ember a jó és a 

rossz között; de ha már döntött, az egyik etikai értékkel kitüntetett rendszerről ugyanúgy nem 

térhet át a másikkal megjelöltre, mint ahogyan a geométer sem térhet át az „igaz” logikai 

értékkel  kitüntetett  párhuzamossági  posztulátumából  következő  rendszerről  a  másikra.  De 

eredetileg szabadon választhat, hogy a derékszög hipotézisét vagy a hegyesszög hipotézisét, 

vagy a tompaszögét tekinti-é igaznak. Fölfedezték volna tehát az Arisztotelész korabeli görög 

geométerek  a  nem-euklideszi  geometriát?  Egyáltalában  nem,  tanítja  Tóth  Imre.  Amit  ők 

102 Forrás: Vekerdi László: Tóth Imre: A nem-euklideszi geometria a szellem fenomenológiájában. [Tóth Imre: 
Die  nicht-euklidische  Geometrie  in  der  Phänomenologie  des  Geistes.  Wissenschaftstheoretische 
Betrachtungen  zur  Entwicklungsgeschichte  der  Mathematik,  Horst  Heiderhoff  Verlag,  Majna-Frankfurt 
1972. 91. oldal.] = Magyar Filozófiai Szemle 18 (1974) No. 6. pp. 871–873. 



fölismertek,  az  egy  egészen  másfajta  geometria  lehetősége  volt,  nem  a  nem-euklideszi 

geometriáé. Igaz ugyan, hogy ez a geometria a megtévesztésig hasonlít a nem-euklideszihez, 

tételei  –  amint  a  XVIII.  században s  a  XIX. század elején egy részüket  csakugyan ki  is  

fejtették – szó szerint megegyeznek a nem-euklideszi geometria  tételeivel,  de ég s  föld a 

különbség a  két  geometria  között  episztemológiai  státus  tekintetében.  Mert  nem elég egy 

matematikai  fogalmat  megalkotni,  nem  elég  egy  tételt  hibátlanul  levezetni  ahhoz,  hogy 

megismerjük: ehhez ellentmondásmentesen el  kell  helyezni a gondolkozás univerzumában. 

Amíg  ez  meg  nem  történik,  fogalom  s  tétel  kitagadottként,  fikcióként,  lehetetlen 

lehetőségként ődöng a gondolkozás univerzumában; egy antivilág szerencsétlen követeként, 

mely – még ha e világban törvényes logikai eszközökkel tán nem is cáfolható meg – eleve a 

„hamis” logikai bélyegét hordozza magán. A Bolyai, Gauss, Lobacsevszkij fölfedezése előtti 

nem-euklideszi  tételek  egy  eleve  hamisként  tételezett  geometriai  világ  szerencsétlen  és 

„kétségbe” esett képviselői voltak csupán, a megismerés chimérái, egy nem létező, lehetetlen 

„anti-euklideszi”  geometria  részei.  De miként  válhattak  azzá,  amikor  Arisztotelész  még a 

derékszög hipotézisével egyenlő lehetőségként ismerte föl a hegyesszögét és a tompaszögét? 

Csak az ő filozófusi nagyságát mutatja-é ez a felismerés? A nagy modállogikusét, aki mintegy 

antik  Hintikkaként  a  lehetséges  világok  logikai  képeként  használja  az  euklideszi  és  anti-

euklideszi „modellhalmazokat”? Tóth Imrét finom történész érzéke megóvja – Arisztotelész 

iránti  minden  csodálata  ellenére  is  –  az  efféle  (napjainkban  divatos)  „historiográfiai 

renormalizálástól”.  Ő  inkább  kidolgozza  és  részletesen  elemzi  azt  a  megismerés-történeti 

szituációt,  melyben  a  geometriai  szellemnek  éppen  és  csakis  az  euklideszi  geometria 

„unicitásának” a megteremtésével sikerült  megóvni önállóságát,  ezáltal  sikerült  kifejezni a 

matematika  önmagára-eszmélését,  Poincaré  szavaival  „megszabadulását  a  külvilág 

zsarnokságától”. Tóth Imre hat pontban összefoglalva mutatja be a Kant korabeli matematika 

„kényes”  episztemológiai  helyzetét  egy elsősorban empirikus  megismerési  normák szerint 

tájékozódó világban: itt  a matematika spekulatív önállóságáért  azzal kellett  fizessen,  hogy 

vállalta  a  valóságot  hűen  visszaverő  tükör  szerepét,  s  hogyan  lehetne  az  egyedül  létező 

valóságot görbe tükörrel is (nem-euklideszi geometria) helyesen tükröztetni? „Ezen a szellemi 

alapon  a  »gesunde  Menschenverstand« legalább  félretolhatta  mint  »metafizikai 

fontoskodásokat« azokat  a  komplikált  elméleteket,  amik  a  geometria  minden  külső 

tapasztalattól  való  abszolút  függetlenségét  állították,  ha  megcáfolni  nem is  tudta  őket.  A 

kínokat, amiket a  tiszta ész önkritikájával  szerzett magának, csitíthatta egy  common sense 

philosophy  vagy egy  philosophie  du  bon  sens  gyógyírjával.  De  az  igazi  okok  ettől  még 

érintetlenül érvényben maradtak.” S azonnal fölszínre is kerültek, mihelyst – a XIX. század 



elején  –  meglazult  a  megismerés  szigorúan  vagylagos,  alternatív  logikája.  Tóth  Imre  a 

matematika  kanti  episztemológiai  univerzumban  elfoglalt  helyzetével  pontról  pontra 

szembesíti azt az új helyzetet, ahová a (matematikai) gondolkozás a nem-euklideszi geometria 

megszületése  következtében  emelkedett.  „A  Saccheri-féle  »vagy  E  vagy  nem-E  igaz« 

alternatíva  helyett különös  konjunkció  keletkezett így:  »E  is és  nem-E  is igaz«. És ezzel a 

kanti  kérdés:  hogyan  lehetséges  tiszta  matematika?  a  hogyan  lehetséges  nem-euklideszi  

geometria?  kérdésre konkretizálódott.  A lét  és nemlét  parmenidészi alternatívájának eddig 

rejtett drámája a matematikában is a nyílt krízis alakját öltötte, amennyiben a matematikában 

az  ellentétek  alternatívája  és  konjunkciója  közt  kell  dönteni.”  A  megismerés  eddigi, 

tiszteletreméltó „parmenidészi útjától” elválik egy másik, „homályos és sötét út, ahol a nemlét 

–  parmenidészi  tilalom  ellenére  –  kimondatik,  elismertetik  és  a  lét  s  igazság  állapotára 

emeltetik. A nem-euklideszi út egyúttal nem-parmenidészi is”. 

Tóth  Imre  ezáltal  tisztázta  a  nem-euklideszi  geometria  és  a  kanti  (parmenidészi) 

ismeretelmélet  gyakran  emlegetett,  ám igazában  soha  eddig  még  csak  meg  sem vizsgált 

viszonyát; s ezzel a filozófiatörténet – kivált napjaink valóságos Kant-reneszánszát tekintve – 

nem keveset nyert. De tán még ennél is fontosabb a kis könyv tudományfilozófiai aspektusa. 

Érdemes  ebben  az  összefüggésben  figyelmeztetni  rá,  milyen  fontosságot  tulajdonít  a 

(lényegében ugyanígy, de ellenkező érték-előjellel értelmezett) „parmenidészi paradigmának” 

P.  K. Feyerabend a klasszikus newtoni  fizika keletkezésében s (kantiánussá) fejlődésében, 

annál is inkább, mert Tóth Imre könyvének másik, nehezebben ismertethető aspektusát is egy 

igen  szerencsésen  választott  fizikai  analógia  segítségével  közelíthetjük  meg  (viszonylag) 

legkönnyebben. A megismerés nem-parmenidészi útjának logikai struktúráját  ugyanis Tóth 

Imre a speciális relativitás elméletével értelmezi, illetve modellezi. „Az inerciarendszereknek 

az  axiomatikus  fogalomrendszerek  felelnek  meg.  Az  egymástól  lineárisan  független 

koordinátatengelyeknek  az  egymástól  logikailag  független  axiómák  felelnek  meg.  A 

nyugalom fogalmának az igaz fogalma felel meg, a mozgás (a választott inerciarendszerben 

egyenes  vonalú  egyenletes  mozgás)  fogalmának  a  hamis  logikai  fogalma.”  S  ahogyan  a 

mozgás fogalmának csak az inerciarendszer önmagára vonatkoztatásaként van értelme, úgy az 

igaz  logikai  érték  is  csak  egy  fogalomrendszer  önmagára  vonatkoztatásaként  értelmes 

fogalom.  „Mindazon  tételek  igazak,  melyeket  logikai  levezetések  lánca  fűz  deduktíven, 

mereven ehhez a rendszerhez, ezek a tételek szervesen össze vannak kötve a rendszerrel, és az 

igazság  fogalma  csupán  ezt  az  összefüggést  fejezi  ki.  Nincs  kitüntetett  vonatkoztatási 

rendszer, nincs abszolút nyugalom, nincs abszolút igazság. Mindegyik rendszerben leírható az 

egész univerzum ...  Egy inerciális  vonatkoztatási  rendszer  belsejében azonban mechanikai 



kísérletekkel nem dönthető el,  hogy a rendszer saját  koordinátái  vagy egy más rendszeréi 

vannak-é a nyugalom, illetve a mozgás állapotában. Egy deduktív vonatkoztatási  rendszer 

belsejében bizonyítás alapján nem dönthető el, hogy vajon az alapjául szolgáló axiómák az 

igazak  vagy  hamisak-é,  vagy  pedig  egy  másik  rendszer  ezekkel  ellentétes  axiómái.  Ez 

azonban  csak  annyit  jelent,  hogy  a  mindenkori  rendszert  szabadon  választottuk  a  világ 

leírására szolgáló vonatkoztatási rendszerként.” 

Az euklideszi  geometriát  is?  Természetesen,  de ez  csak  a  nem-euklideszi  geometria 

fölfedezése (helyesebben a nem-parmenidészi  út  fölfedezése)  után derült  ki,  s  egyúttal  az 

euklideszi  geometria  (a  megismerés  euklideszi  útjának)  fölszabadulását  is  jelentette  az 

„unicitás” dogmája alól. A két ellentétes geometriai rendszer egyidejű létezése ugyanis csak a 

formális logika ontológiai interpretációjával – a parmenidészi úttal – összeegyeztethetetlen; a 

nem-euklideszi  geometria  megszületésével  valójában  trichotomia  keletkezett:  „az 

euklidesziből  kiválik  a  nem-euklideszi  geometria,  ám  ugyanakkor  egy  Harmadik  is 

keletkezik,  ami nem geometria és amibe mind a kettő (de nem komplementer részekként) 

beágyazható.  Külön-külön  mind  a  két  rendszer  ellentmondásmentes;  az  ellentét,  mely 

szembeállítja őket, nekik mindig külső; ennek a Harmadiknak azonban, a Harmadiknak, ami 

az önmagát szemlélő és öntudatra eszmélő értelemmel azonos, az ellentét belső ellentmondás 

marad.  Az  értelem  mint  öntudat  a  formális  logika  szempontjából  megmagyarázhatatlan 

paradoxon,  maga  a  paradoxon.”  A  nem-euklideszi  geometria  megteremtésével  saját 

fejlődésének folyamatára eszmélő matematikai szellem azonban túllépvén a formális logika 

ontológiai interpretációján, saját szabadságát teremtette meg. Elérte azt a „második kozmikus 

sebességet”,  mely  végleg  megszabadította  a  „föld  vonzásköréből”.  A jelenleg  recenzeált 

könyv  azt  mutatja  meg,  hogy  a  matematikának  eme  második  nagy  önmagára-eszmélése 

ugyanúgy  a  szellem  fenomenológiájának  a  produktuma,  mint  az  első,  klasszikus  görög 

eszmélet. 

A bizonyítás nagy részét Tóth Imre a hatalmas apparaturába sűríti; némelyik jegyzete 

egész kis önálló esszé, sőt kondenzált monográfia. így azután a főszöveg – hála az Ahile-ből  

ismert s már ott megcsodált tóthimrés találékonyságnak – eleitől végig érdekes olvasmány és 

a  könnyen  érthetőség  (filozófiai  irodalmunkból  sajnálatosan  hiányzó)  látszatát  kelti.  Ez 

azonban  senkit  meg  ne  tévesszen:  a  kis  könyv  mázsás  gondolatokat  görget  és  súlyos 

gondokkal  viaskodik.  A „lehetetlen” realizációs  struktúráját  keresve az értelem önmagára-

eszmélésének  folyamatában  Tóth  Imre  fenomenológiai  útja  végén  a  modern 

tudományfilozófiák centrális episztemológiai fölismeréséhez érkezik: a logika törvényei nem 

egyszersmind a gondolkozás törvényei is. „Ha ezt fölismertük, azzal fölismertük azt is, hogy a 



logika igazságai nem automatikusan adottak, hanem tevékeny emberi munkát igényelnek. És 

ennek a munkának a szabályait nem lehet teljesen lerögzíteni, úgyhogy eredménye rendesen 

előre meg nem mondható”. 

A történeti hűség kedvéért megjegyzendő, hogy a legutóbbi idézet nem Tóth Imrétől 

származik.  Jaakko  Hintikka  fejezi  be  ezekkel  a  szavakkal  „Logic,  language-games  and 

information” című könyvének „Kant vindicated” című fejezetét. A megegyezésben azonban 

nincs semmi különös, hiszen – újból Tóth Imrét idézve – a gondolkozás „reáeszmélése önnön 

fejlődésére: szabadságának realizálásával egyenértékű”. 

Tóth Imre munkái mutatták meg először, miért egyedülállóan óriási a nem-euklideszi 

geometria  jelentősége  a  gondolkozás  világában.  Ahogyan  Benkő  Samu  Bolyai  János 

személyét  s  életét  a  kor  s  a  hon történetébe,  úgy illesztette  be Bolyai  „semmiből  új  más 

világ”-át Tóth Imre az egyetemes emberi gondolkozáséba. 



Az „egy” és a „sok”103

„Egy az, ami szerint minden dolgot egynek mondunk”, tanították a görög gondolkodók, s így 

került be a definíció, ebben a titokzatos formában, a görög matematika híres összefoglalásába, 

Euklidész  Elemeibe.  Nem  is  tudtak  vele  mit  kezdeni  matematikatörténészek,  klasszika-

filológusok és ókortörténészek; nem vallották persze be a kudarcukat,  hanem könyvtárnyi 

okos és meredek tanulmányt írtak össze „hármóniáról”, „egészben-látásról”, „Ganzheit”-ról, 

„Gestalt”-ról, az alkotóelemeket egységbe foglaló struktúrákról s más efféle huncutságokról. 

S aztán, ahogy az már történni szokott, az ő vaskos könyveikből csordogáló bölcsességekből 

merítettek a művészettörténészek és az esztéták, az irodalmárok és a filozófusok, és rendre 

fölfedezték a sokféleséget egységbe kényszerítő rendet, az aranymetszést, a dodekafóniát, a 

hármóniát  a  görög  művészetben.  És  eközben  elfelejtették,  ha  ugyan  tudtak  róla  valaha, 

Euklidész  definícióját.  Megértették  az  összefüggéseket.  Megnyugodtak  és  megnyugtattak 

minket, szegény laikusokat és fotográfusokat.

Nem is  képzelte  senki  Szabó  Árpádig,  mit  is  jelent  az,  hogy  a  görög  matematika 

egyforma, oszthatatlan és végtelen sokszor egymás után rakható egységekként képzelte el az 

egyet.

Szabó  Árpád lényeglátó  szeme és  nyugtalan  elméje  vette  csak  észre,  hogy különös 

problémát rejt,  és már akkor is  réges-régi gondolatsort  fejez be az euklidészi definíció.  A 

definíció  titkát  megfejtő  dolgozatában104 Szabó  Árpád  egy  hosszú  Platón-idézettel 

demonstrálja a meghatározás fontosságát és régiségét. „Hiszen tudod – olvassuk Platón Állam 

című dialógusában –,  hogy a matematikusok kinevetik azt,  aki  megpróbálná felosztani  az 

egyet,  és  semmiképpen  sem  járulnának  hozzá  kísérletéhez;  mert  ha  te  részekre  akarnád 

bontani az egységet,  ők ehelyett  inkább megsokszoroznák, mert mindenképpen el  akarnák 

kerülni azt, hogy az egy valaha is „nem-egy”-nek, hanem sok részből állónak tűnjék fel. Ha 

aztán valaki megkérdezné tőlük: miféle számokról beszéltek ti, különös emberek? Hát hol van 

olyan  egység,  amilyeneknek  ti  definiáljátok:  egyik  a  másikkal  teljesen  egyenlő,  semmi 

különbség sincs közöttük és egyik sem bontható részekre? – Ugyan mit felelnének erre a 

kérdésre. Nemde azt, hogy olyan számokról beszélnek, amelyeket csak elgondolni lehet, és 

amelyek másként mint gondolati úton nem hozzáférhetőek.”

103 Forrás:  Vekerdi László:  Az „egy” és a „sok”. In: Tudás és tudomány. Bp.,  1994. Typotex. pp. 85–92. – 
Korábban megjelent: Fotóművészet 15 (1972) No. 1. pp. 16–21. 

104 Szabó Árpád: A görög matematika definíciós-axiomatikus alapjai. = Matematikai Lapok 10 (1959) No. 1–2.  
pp. 72–121.



Platón korában már réges-régen, évezredek óta számoltak az emberek valódi törtekkel 

és nagyon jól tudták azt a görög matematikusok, hogy a gyakorlati számításokban az  egy 

igenis részekre bontható.  És ők mégis mindenképpen el  akarták kerülni – mutat rá Szabó 

Árpád  a  Platón-idézetet  elemezve  –,  hogy az  egy valaha  is  „nem-egy”-nek,  azaz  soknak 

látszódhassék. Ám ehhez olyan gondolati rendszert kellett teremteniük, amelyikben az „egy” 

oszthatatlan.  Hiszen  ha  osztható,  akkor  már  rögtön  „sok”  is  lenne,  „nem-egy”,  önmaga 

ellentéte.  Így  azután  az  egy  ellentéte,  a  „sok”,  csupán  oszthatatlan  egységek 

megsokszorozásával  keletkezhet.  Kétszer  egy  az  kettő,  háromszor  egy  az  három  és  így 

tovább. A törtek pedig az így keletkezett egész számok arányaival állíthatók elő. Ki is alakított 

a görög matematika egy nehéz és szellemes elméletet, csupán egész számok arányaiból. Az 

egyet  persze  ki  kellett  hagyni  az  így  meghatározott  számok  közül,  „mert  a  szám  mint 

egységekből összetett halmaz alkotórészeire, egységekre bontható, az egy maga viszont már 

oszthatatlan”. Okozott is elég gondot ez a megkülönböztetés a görög matematikusoknak – 

Szabó  Árpád  remek  példákkal  mutatja  meg,  miféléket  –,  de  a  belőle  származó  haszon 

bőségesen fölért a gondokkal. Az „egy” és a „sok” ellentéte ugyanis – és ez Szabó Árpád nagy 

fölismerése  –  csupán  egyik  esete  egy  sokkal  általánosabb  gondolkozási  és  szemléleti 

formának, egy sokféleképpen és sok mindenre alkalmazható módszernek, melyet a görögök 

találtak ki, s amely ugyanúgy átalakította az emberiség történetét, mint a nyelv, az eszközök, a 

földművelés, a művészet, a fémművesség, a számolás és az ábécé. Az új módszer gondolati 

rendszerek  fölépítésére  és  vizsgálatára  való  eljárás  volt,  egyfajta  mesteri  próba,  amivel 

tapasztalat nélkül, tisztán gondolatokkal ellenőrizhették a feltevéseket és a spekulációkat, s az 

így hitelesített fogalmakból és tételekből rakhattak aztán merész gondolat-várakat.

A módszer elve igen egyszerű: semmi sem lehet önmaga s ugyanakkor önmaga ellentéte 

is. Az oszthatatlan egy nem lehet ugyanakkor és ugyanúgy „nem-egy” is. Nem lehet „sok”. A 

sokat az egy megsokszorozásával kell és lehet ellentmondásmentesen meghatározni, az egy 

elvi kizárása árán az így keletkező számok – ellentétmentes – rendszeréből. A módszer éppen 

így,  az  ellentmondás-mentesség  követelménye  szerint  megvizsgált  fogalmakból  épít  fel 

rendszereket.  Szabó  Árpád  évtizedes,  türelmes  kutatásai  éppen  azt  tárták  föl,  hogyan 

teremtette  meg  ez  a  módszer  egyik  legfrappánsabb  és  legfontosabb  alkalmazásaként  a 

matematikát;  s  megmutatta,  hogyan  fűzi  ezer  szál  a  megszülető  s  néhány  évszázad  alatt 

hatalmasan  szétsugárzó  tudományt  az  új  módszer  kidolgozóihoz  és  első  következetes 

képviselőihez, az eleata filozófusokhoz.

Következetesen  alkalmazva  az  ellentmondás-mentesség  követelményét  az  új 

számfogalomra,  az  eleata  filozófusok  (Parmenidész,  Zénón)  a  végtelen  paradoxonjaiba 



ütköztek. Éppen ezekkel a paradoxonokkal érzékeltette – s később definiálta – a matematika a 

geometriai pontot és a folyamatosságot.

Az eleata módszer azonban nemcsak vizsgál, teremt is. Az „egy”-ből következő „nem-

egy”  új fogalom:  az  „egy”  tagadása  előtt  nem létezett  a  gondolatok  világában.  Ám ez  a 

tagadás  egyáltalában  nem természetes  és  magától  érthető:  a  „sok”  sokáig  jól  megfért  az 

„egy”-gyel az emberek gondolkozásában anélkül, hogy „nem-egy”-gyé kellett volna válnia. 

Az „egy” és az „oszthatóság” – az egész egyiptomi számolástechnika tanúsítja – évezredekig 

nem  került  egymással  ellentétbe  az  emberek  gondolatvilágában.  A  régi  királyságtól  a 

birodalom bukásáig – s azon túl, néhol majdnem napjainkig – ugyanazzal a primitív, egymás 

utáni  kétfelé  osztásokkal  dolgoztak.  S  nem  ok  nélkül,  mert  az  egyszerű  módszer  a 

gyakorlatban  jól  bevált.  De  nem  lépett  évezredekig  egyetlen  lépést  sem,  nemhogy  a 

matematika, még a számolástechnika sem. Fejlődés csak akkor kezdődhetett, amikor az eleata 

gondolkozók  a  gyakorlati  sikeresség  helyett  tisztán  gondolati  és  ellentmondásmentes 

követelményeket  kívántak  az  eljárás  indoklásául.  És  akkor  egyszeriben  kiderült,  hogy az 

egymás  utáni  kétfelé  osztogatás  nagyon  is  kétes  eljárás.  Ugyanis,  ha  olyan  könnyelműen 

bánunk véle,  mint az egyiptomi írnokok, akkor könnyen afféle képtelen következtetésekre 

juthatunk, hogy a gyorslábú Akhilleusz sohasem érheti utol a cammogó teknősbékát. Mert ha 

a  kétfelé  osztást  vég nélkül  folytatjuk – s  az oszthatatlan egységekből  megsokszorozással 

keletkező számok szerint haladva miért is kellene megállanunk valahol? –, akkor Akhilleusz 

minden előre megadott  távolságnál  közelebb kerülne a  teknőchöz,  de el  nem érheti  soha. 

Hiszen az a  pont, amelyben épp nyakon csípi, mégannyira sem tartozhat az őket egymástól 

elválasztó és minden határon túl csökkenő távolságok sorozatához, mint ahogyan az „egy” az 

egység  megsokszorozásával  előállított  egész  számok  halmazához.  A  pont,  amelyben 

Akhilleusz  a  teknőcöt  nyakon  csípi,  sehogyan  sem  illik  a  csökkenő  távolságokból 

megszerkesztett utolérési folyamat távolságaiba, illetve szükségképpen „kihull” az üldözött és 

az  üldöző  közötti  minden  előre  megadottnál  kisebbre  csökkenthető,  ám  szükségképpen 

mégiscsak véges kiterjedésű távolságkülönbségek sorozatából.  Úgy is  mondhatjuk, hogy a 

pont a folyton csökkenő távolságkülönbségekből szerkesztett „utolérési modell” tagadása. A 

paradoxon felismerése és pontos megszerkesztése tehát fontos új fogalmat teremtett, a minden 

előre megadott,  bármily kicsiny távolságkülönbségnél  is  kisebb távolságkülönbségekből  is 

kihulló pontét, azaz a későbbi határértékét, mely az egész matematika egyik alapja napjainkig.

A pontokból egyenesek, síkok és alakzatok keletkeztek, az alakzatok egybevágóságából 

és a folytonosságból kiindulva pedig fölépült az Euklideszi tér klasszikus geometriája.



A paradoxonok elfogadása és megszerkesztése általi teremtés funkcióját és szerkezetét 

Tóth Imre bukaresti professzor tárta fel  Ahile című könyvében;105 az ő vizsgálatai mintegy 

kiegészítik Szabó Árpádéit, s így ma már nagyjából megérthetjük, hogyan is kezdődhetett az 

ellenőrizhető  és  részleteiben  igazolható  elképzelt  rendszerek  megteremtésének  és 

vizsgálatának  a  nagy  kalandja,  mely  aztán  alig  kétezer  év  alatt  erősebben  átalakította  a 

világot, mint megelőző évtízezredek. Minket a jelen szempontból most csak az érdekel, hogy 

ebben a nagy kalandban kezdettől elsőrendű szerep jutott  az egy és a sok fogalmának, az 

oszthatatlan egységekből felépülő számok végtelenségének és ez által a végtelen sok által – 

gondolatban  –  megszerkeszthető  vég  nélküli  oszthatóságnak.  A kettős  végtelennek,  mely 

elragadtatással töltötte el Cusanust és iszonyattal Pascalt.

A matematikai rendszerek kidolgozása a görög gondolkozás hervadásával – voltaképpen 

már Arisztotelésznél – megakadt, s csak a reneszánsz korában folytatódott.  Az „egy” és a 

„sok” dialektikája azonban közben is,  és rengeteg nem-matematikai  formában is  hatott.  A 

késő-skolasztika például  valósággal  a  „végtelen paradoxonaira” hangolt  verbális  gondolat-

rendszer volt, a késő-bizánci neoplatonizmussal és neopüthagoreizmussal beoltott reneszánsz-

gondolkozás pedig a késő-skolasztika tagadása és folytatásaképpen visszatérni vélt az antik 

„arányok”-hoz.  Vélt,  mert  valójában  a  reneszánsz  művész-gondolkodók  (mert  akkor  még 

ilyenek is akadtak, nemcsak gondolkozó-művészek) ott folytatták, ahol a görög gondolkozás 

Zénón korában megakadt. „Erwin Panofsky – írja a korról Giorgo de Santillana – a klasszikus 

művészet terét ’aggregativ’-nak nevezte. Aligha lehetne találóbban leírni Arisztotelész terét, 

mely semmi egyéb, mint tartályok rendezett  halmaza.  A reneszánsz terét  ezzel ellentétben 

Panofsky ’homogén’-nek nevezi. A mi nyelvünkön metrikus continuumnak neveznénk.”106

Ezt a teret ábrázolták képeiken a reneszánsz festő-geométerek; mindegyik kép a tér, a 

makrokozmosz  egyedi  ábrázolása,  teljes  és  zárt  egész:  mikrokozmosz.  Így  azután  még 

képekkel zsúfolt falakon is mindegyik kép önmagában egy-egy külön világ, egymás mellett is 

elszigetelten a  többitől  és önnön terébe zártan.  A fotográfia,  mely a reneszánsz-művészek 

kedvenc perspektíva-vizsgáló műszeréből, a camera obscurából fejlődött ki, kezdetben ezt a 

felfogást örökölte. Minden kép egy kis önálló „metrikus kontinuum” volt, a nagy metrikus 

kontinuum,  a  világ  egy önálló  piciny metszete,  önmagában  értelmes  kicsiny  egész.  Nem 

kívánt, legföljebb megtűrt maga mellett más képeket. A múlt századi fotográfiákból remek 

albumokat lehetett szerkeszteni, képregényeket soha.

105 Tóth, Imre: Ahile. Paradoxele eleate în fenomenologia spiritului. Bucureşti, 1969. Editura Ştiinţifică. 556 p., 
10 t. 

106 Santillana, Giorgio de: Art in the Scientific Renaissance. In: Reflexions on Man and Ideas. Cambridge, 1968. 
MIT Press. pp. 137–170.



A metrikus kontinuum végeredményben semmi egyéb, mint az Akhilleusz-paradoxon 

által  definiált  pontokból  az  euklidészi  –  vagy  a  nem-euklidészi  –  axiómák  segítségével 

fölépíthető  tér.  És  ez  a  tér,  a  metrikus  kontinuum  volt  az  alapja  korunkig  mindenféle 

matematikai megértésnek és művészi kifejezésnek. A művészek a metrikus tér matematikai 

követelményei szerint kódolták az alkotásokat és a nézők csak az e szerint kódolt műveket 

tudták megérteni, dekódolni. A másféleképpen kódolt alkotások megértésének a képtelensége 

persze nem korlátozódott a művészetekre, a századforduló idején például sok tudós inkább 

nem hitt a szemének s nem fogadta el az atomok létezését, csakhogy ne kelljen a folytonosság 

mélyen rögződött szkémáját föladnia.

Azután hirtelen minden megváltozott a tudományban, s lassan, néha alig észrevehetően 

a  művészetek  világában is.  Valahogy eltűnt  a  dologból  a  folytonosság.  A képekből  pedig 

először eltűnt a perspektíva, odalett a képtér önszervező ereje, eltűnt a képből a tér, odalett a 

kép  egészsége,  önmagáért  értelmezése.  A  nézőnek,  ha  akarja,  ha  nem,  magának  kell 

megkeresnie a kép megértéséhez a kódot. A megértést megkönnyítő metrikus tér többnyire 

kihullott a művekből.

A művészet nagy változása sokféleképpen leírható és magyarázható.  Az alábbiakban 

azonban meg sem kísérlünk semmiféle leírást vagy magyarázatot. Csupán arra emlékeztetünk, 

hogy a metrikus tér egyáltalában nem az egyetlen lehetőség térbeli relációk kifejezésére és 

képrelációk teremtésére.

A XIX. század eleje táján egy ifjú francia matematikus, Évariste Galois (1811–1832) az 

egyenletek együtthatói és gyökei közötti összefüggéseket vizsgálva fölfedezte, hogy mennyire 

fontosak  és  milyen  jól  használhatók  erre  a  célra  elemek  olyan  együttesei,  melyekben  az 

elemekre  értelmezett  művelet  sohasem  vezet  ki  az  adott  elemek  köréből.  Elemek  efféle 

együttesére  egyszerű  példa  az  óra  12  száma,  ha  „összeadás”-ként  a  kismutató  járását 

tekintjük. Akkor például 10 + 4 = 2, azaz nem jutottunk ki a „csoportéból, ahogy az elemek 

efféle halmazait nevezik. Galois csoportja persze nem ilyen egyszerű volt és módszere olyan 

nehéz, hogy még a legjobb matematikusok is csak évtizedek múlva értették meg igazán. S 

csak  a  XX.  század  második,  harmadik  évtizedében  fejlődött  a  Galois  módszeréből  és 

eszméiből  kibontakozó  elmélet  olyan  mélységig  és  általánosságig,  hogy  egy  következő 

lépésben azután már az egész matematikai  –  s  azon túl  az egész modern – gondolkodást 

átalakította.  Az  átalakulás  következtében  egyelőre  különféle  struktúrák  összehasonlítása, 

vizsgálata, egymásba és egymásra való leképzése lett a matematika fő feladata. A struktúrákat 

a legegyszerűbb esetben adott elemek halmaza és az elemek között értelmezett egy vagy két 

művelet határozta meg.



És ezáltal, anélkül hogy külön törődött volna vele valaki, lassan újrafogalmazódott az 

„egy” és a „sok” viszonya. Először is megszűnt az a kivételesen fontos szerep, ami addig a 

végtelen soknak jutott. A véges geometriai haladvány például meglehetősen szánalmas figura 

a végtelen geometriai sor mellett, és úgyszólván egyedüli értelme a végtelen sor előkészítése, 

de  a  véges  számú  elemből  álló  struktúrák  önmagukért  érdekesek,  s  vizsgálatuk  és 

összehasonlításuk  meglepő  törvényekre  és  izgalmas  felfedezésekre  vezet  a  végtelen 

közbejötte  nélkül  is,  sokféle  és különleges leképzést,  átalakítást,  transzformációt  tár  fel,  s 

szinte végtelen lehetőség nyílik jelentés nélküli elemek jelentésekkel teljes struktúrákká való 

szervezésére.

Ezek a struktúrák azonban lényegesen különböznek a metrikus  teret  ábrázoló képek 

egymás iránt közömbös mikrokozmoszaitól; a való világ más, azelőtt alig vagy egyáltalán 

nem  méltatott  tulajdonságai  kerülnek  bennük  előtérbe;  úgymint  műveletek,  az  elemek 

relációi, a struktúrák leképezései: vonzások és vonatkozások. A vonzások és vonatkozások 

eme világában „a kép a párhuzamost definiáló pontot a geométer végtelenjéből áthelyezi az 

azonosságok, illetve megosztott tulajdonságok számtalan metszéspontjából szőtt térbe; oda, 

ahol  mint  a  takács  a  vetülékfonalon  értelmes  mintákat  vontató  kis  hajójával,  a  művész 

szükségképp  az  értelmezésnek  ellenálló  konkrét  különbségek  láncfonalai  között  dolgozik; 

vagyis a mi konkrét világunkba, ahol a felismerés tere (a minta tere) a valóságos térrel (az 

ellenállással, a konkrét ismeretlennel) a fotografált kép szövetében egy.”107

A struktúrában az elemek jelentéshez jutottak anélkül, hogy ehhez ki kellett volna lépni 

vagy nézni az illető struktúra kereteiből. A struktúrát teljesen meghatározta az elemek száma 

és  a  műveleti  szabály;  önmagukban  jelentés  nélküli  elemek  a  műveleti  szabálytól,  egy 

előírástól kapták a jelentésüket. Ugyanezt aligha állíthatjuk a régi matematikáról. Az „egy” 

például  érdektelen,  értelmetlen  a  „nem-egy”,  a  „sok”  nélkül;  az  önmaga  ellentéte  nélkül 

tulajdonképpen semmit sem jelent. És a minden előre megadottnál kisebbé tehető távolságok 

jelentése  is  csak  a  mindnyájuktól  különböző  pont  fényében  tűnik  ki.  A  klasszikus 

gondolkozásban,  akár  a  klasszikus  piktúrában,  a  dolgok  jelentését  vagy az  ellentét  clair-

obscur-je,  vagy  a  vanishing  point  végtelen-centrikussága  határozta  meg.  A  modern 

gondolkozás modellje  ellenben a rádió lehetne vagy a tévé,  amely egy előírt  programmal 

szervezi „értelmes” – azaz egy közérthető kód szerint dekódolható – szöveggé vagy képpé az 

önmagukban jelentés nélküli jelek sorozatát.

De  egy  efféle  dolgok,  jelek,  képek  érzékeny  vonzásaiból  és  váltakozásaiból, 

transzformációiból és viszonyulásaiból szerveződő rendszer csak akkor rugalmas, nyitott és 

107 Fotóművészet 13 (1970) No. 4. pp. 28–29.



alkalmazkodásképes,  egyszóval  csak  akkor  életes,  ha  változatok  és  különbségek 

végeláthatatlan gazdagsága szembesítődhet benne egymással és a világgal. A genetikus kód a 

mutációk  elképesztő  változatossága  nélkül  halott  automatizmus  lenne,  s  a  méhek  tánc-

„beszéde”  sok  évmilliós  merev,  alkalmazkodásképtelen  egyformaságával  az  igazi,  az 

egyetlen, az emberi beszéd döbbenetes ellenpéldája. Nem az-e a film nagy varázsa is, hogy a 

sokféleséget  szövi  folytonos  és  szakadásos  traszformációkkal  hajlékony,  a  néző 

alkalmazkodási  képességét  ingerlő  és  kielégítő  világgá?  Világszínház  a  film,  Theatrum 

Mundi, mert végül is egy génjeinkbe írt, meg egy anyanyelvünkkel megtanult jelentésformáló 

mechanizmusra  apellál.  Egy  mechanizmusra,  amely  nem  működhet,  amely  eleve 

elképzelhetetlen a sokféleség nélkül. A „sok” nélkül, amely nem az egy tagadása, nem „nem-

egy”,  nem egyforma,  oszthatatlan  egységek  halmaza,  mert  a  „sok”,  a  változatosság  eme 

világában nincsen semmi, „ami szerint minden dolgot egynek mondunk”.

„Az  analógia,  ha  igazi,  mindig  mindenfelé  átlós.  Egyetlen  kör  külön  szerveződik: 

felismerése pillanatában a kép az imaginárius pontot, a különböző dolgokban a közöset, a 

közép élményét – bármi periférikusat ábrázol is – a tapasztalás körén belül realizálja.”108

Az „egység” csak ahhoz a helyzethez,  szinthez és  környezethez képest  definiálható, 

amelyben előfordul,  s csak az illető helyzetben, szinten és környezetben betöltött  szerepe, 

funkciója szempontjából nevezhető „egység”-nek; a 21-betűs aminosav-ábécéből összeállított 

fehérjék az életfolyamatok egymásutánjában,  a szavak a beszéd folyamatában,109 a  dolgok 

audiovizuális  képei  a  filmben:110 egymástól  különböző  „egységei”  egy-egy  „üzenetnek”, 

melyet éppen és csak sokféleségük átlóssága fejez ki.

108 Uo.
109 Jacob, François – Jakobson, Roman – Lévi-Strauss, Claude – L’Héritier, Philippe: Vivre et parler. = Les 

Lettres Françaises, 1968. No. 1221. (febr. 14.), No. 1222. (febr. 21.)
110 Horányi Özséb: Jelek a filmben. = MRT Módszertan 2 (1971) No. 13. 



Odüsszeia a görög matematika tengerén111

Vázlat Szabó Árpád matematikatörténeti felfedezéseiről

A görög tudomány történeti,  filológiai,  értelmezési  kérdései  tizennyolcadik-tizenkilencedik 

századi  kialakulásától  fogva  erősen  foglalkoztatták  a  tudománytörténet-írást.  A 

tizenkilencedik  század  utolsó  harmadától,  illetve  végétől  kezdve  kiváltképpen  nagy  és 

fokozódó érdeklődést  ébresztettek  és  vitákat  váltottak  ki  a  görög matematika  kezdeteinek 

problémái;  az  eredet  iránti  szokásos  érzékenységen  túl  a  források  szűkössége  és 

bizonytalansága miatt is. Ebbe a hosszú fejlődésbe és heves vitákba kapcsolódnak be, régebbi 

s újabb nagy elődök nyomán, Szabó Árpád kutatásai.

Már kisgimnazista korában élénken érdeklődött a nyelvek iránt. 1931 és 1935 között a 

Pázmány  Péter  Tudományegyetem  Bölcsészeti  Karán  görög-latin  szakon  tanult,  Eötvös-

kollégistaként. Itt alapozta meg kivételes nyelvi-nyelvészeti tudását. Elsősorban a jelentéstan 

és a nyelvtörténeti  módszertan úttörő kutatója,  Gombocz Zoltán hatott  rá,  aki az egyetem 

nyelvészprofesszoraként egyben az Eötvös-kollégiumban is  tanított.  1935-től  Szabó Árpád 

ösztöndíjasként a Frankfurti Egyetemet látogatta, itt habilitált 1939-ben.

A Frankfurti Egyetemen, ameddig és ahogyan lehetett, a náci időkben is őrizték a német 

klasszika-filológia  és  ókortörténet  nagy  hagyományait  olyan  professzorok,  mint  Franz 

Altheim, Walter F. Otto (akit 1934–35-ben Königsbergbe száműztek), Kurt Riezler (akit mint 

„fajidegent”  1934  tavaszán  egy SS-Abteilung  a  katedráról  hurcolt  el,  ami  ellen  egyetlen 

hallgató,  Kövendi  Dénes  mert  tiltakozni112),  és  Karl  Reinhardt,  aki  meghatározóan  hatott 

Szabó Árpádra, új utakat nyitó Parmenidész- és Platón-kutatásaival, széleskörűen tájékozódó 

nyílt  filológiai  módszerével,  történelem  iránti  fogékonyságával;  de  túl  ezeken  tán  egész 

szemléletével, emberségével és stílusával.113 Ámbár Szabó Árpád tudományterjesztő-irodalmi 

111 Forrás: Vekerdi László: Odüsszeia a görög matematika tengerén. Vázlat Szabó Árpád matematikatörténeti 
felfedezéseiről. = Természet Világa 133 (2002) No. 4. pp. 164–167.; No. 5. pp. 221–223.

112 Karl Reinhardt. Vermächtnis der Antike.  Gesammelte Essays zur Philosophie und Geschichtsschreibung. 
Hrsg v. Carl Becker. Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1960, p. 395. Kövendi Dénes Szabó Árpád mellett 
a  görög tudomány történetének legjelentősebb honi kutatója volt.  Kurt  Riezler  melletti  bátor  kiállásával  
„hagyományt” folytatott: „Valamikor a 20-as években ti. – írja válogatott tanulmányaihoz írt előszavában fia  
– a ref. tanáregyesület közgyűlésén Ravasz László püspök szép köszöntőt mondott Horthy Miklósra, aki 
fehér lován stb..., és a hallgatóság ünnepélyesen felállt. Apámnak eszébe jutott a fehérterror meg az őt ért  
személyes macerák, elfutotta agyát a vér, és – nem állt fel. Ezért volt reménytelen” stb... Tudós tanárok –  
tanár tudósok. Kövendi Dénes. A kísérő tanulmányt írta, a szöveget válogatta: (ifj.) Kövendi Dénes. Orsz. 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2001. p. 18.

113 Walter Otto és Karl Reinhardt frankfurti hatásáról és különbségükről lásd: Uvo Hoelscher: Gedankreden auf 
Karl Reinhardt. Vittorio Klostermann. Frankfurt A. M., 1959. pp. 20–21.



munkásságától  és  magával  ragadó  előadásaitól  Walter  Ottó  lelkesültsége  és 

„létmegragadottsága” sem volt idegen.

Az  Eötvös-kollégiumból  és  a  frankfurti  klasszika-filológusoktól  hozott  szellemben 

kezdte el  előadásait  1940-ben (meglepően fiatal)  professzorként  Szabó Árpád a debreceni 

Tisza  István  Tudományegyetemen,  ahol  aztán  1948-ig  tanított.  A két  évszám önmagában 

sejteti az ifjú klasszika-filológia professzor itteni gondjainak, feladatainak, lehetőségeinek a 

dimenzióit.  Született  pedagógus  volt:  vonzotta  és  kereste  a  tehetséges  tanítványokat.  Így 

került 1943-ban Platón-szemináriumára az akkori illegális kommunista párt aktivistájaként is 

tevékenykedő  Lakatos  Imre.  A tanítással  és  tanulással  járó  viták  és  beszélgetések  során 

kötöttek életre szóló szakmai és emberi barátságot.114

Mesteréhez, Reinhardthoz hasonlóan Szabó sem titkolta náci ellenességét. Az 1942-ben 

megjelent  Perikles  korá-ból,  amely  az  ország  szellemi  épségét  és  függetlenségét  féltő 

Klasszikus  Műveltség  Barátai  Egyesületének  megbízásából  íródott,  ki  is  kellett  hagynia 

néhány túlságosan  félreérthetetlen  mondatot.  „Az  történt  ugyanis  –  írja  a  könyv  1977-es 

átdolgozott és az eredetire visszaállított formájában –, hogy bár én az Akhaimenidák perzsa 

birodalmáról beszéltem, de az olvasó önkéntelen a Harmadik Birodalomra gondolt. Amikor 

meg arról írtam, hogyan tiporták el az athéniek a kis semleges Mélosz szigetét, akadt, akinek 

eszébe  jutott:  Mi  történt  Dániával,  Norvégiával,  Hollandiával  meg  Belgiummal  1940 

tavaszán.”115

1948-ban  megjelent  ismeretterjesztő-tudományos  könyve,  a  Sokrates  és  Athén, 

munkásságának ezt az ókortörténeti vonalát folytatja, s bár a szerző később erre a művére, 

marxista vonatkozásai miatt, fenntartással tekintett, akadnak bőven ebben is az akkori mába 

„átolvasható” mondatok. „A szofisztika – áll például a 72. lapon – haladó szellemű mozgalom 

volt ugyan, de nem sokat ér az a »haladás «, amelyet a gyakorlat, a realitás nem igazol.” És 

akár  napjainknak  is  szólhat  Szókratész  törvénytiszteletének  az  elemzése:  „Az  embernek 

önkéntelenül is Platón egyik idézett levele jut az eszébe: »Ne tűrjétek, hogy Szicílián vagy  

bármely más városon emberek uralkodjanak! A törvény legyen az úr – ez az én tanácsom.«”116

A kis könyv figyelemre méltó tisztán szakmai szempontból is: a Social Construction of  

Science  irányzatait  mai  nagy  divatjukat  évtizedekkel  megelőző  és  a  maiaknál  sokkal 

világosabban  kifejtett  felismerések  találhatók  benne  a  tételes  gondolkozás  társadalmi 

konstruáltságáról. 1940-ben megjelent tanulmánya, Az olympiai Hórák117 pedig egy kultusz- 

114 Jancis Long: Lakatos in Hungary. = Philosophy of the Social Sciences 28 (1998) p. 252.
115 Periklész kora. Történeti és politikai áttekintés. Bp., 1977. Magvető. pp. 199–200. (Gyorsuló idő)
116 Szabó Árpád: Sokrates és Athén. Bp., 1948. Szikra. p. 87.
117 Az olympiai Hórák. = Egyetemes Philologiai Közlöny 64 (1940) pp. 65–73.



és mítosztörténeti elemzés keretében azt a terminus- és fogalomtörténeti módszert vetíti előre, 

melynek alkalmazásával majd a görög matematika kibontakozásáról vázol merőben új képet. 

De  másik  nagy  témakörének,  a  görög  csillagászati  világkép  kibontakozását  vizsgáló 

kutatásoknak a csírái is felismerhetők ebben a Hórák táncáról szóló szép kis tanulmányban, 

amint különben évtizedek múltán maga a szerző utal rá.118

1948-tól a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen klasszika-filológiát és ókori 

történelmet tanított. Munkásságában itt még inkább előtérbe kerülnek reinhardti inspirációk, 

amint  például  az  MTA I.  Osztályának  „ismeretterjesztő  sorozatában”  1954-ben  megjelent 

Homérosz-könyvéből  látható.  Kivált  az  Odüsszeia  elemzésében  és  két  eposz 

nézetkülönbségének az értelmezésében érhető tetten frankfurti mesterének a hatása. Ahogyan 

például világossá válik „a lépés a hősi-emberfelettitől a problematikus-emberihez”,119 ami az 

Odüsszeiát alig egy nemzedéken belül az istenekre hivatkozó kollektív hősi rablókalandok 

köréből átvezeti az „okosság, leleményesség, ravaszság és furfang”120 világába anélkül, hogy 

nagyon  eltávolodva  az  Iliász  heroikusan  emberfeletti  szemléletétől.  S  túl  a  Homérosz-

könyvén, mintha Szabó egész most kibontakozó új kutatási irányára (vagy Lakatos szavaival 

szólva:  kutatóprogramjára)  érvényes  lenne a  frankfurti  mester  filológusi  (vagy inkább tán 

odüsszeuszi?) önmérséklete: „Lényegében – emeli ki Reinhardt – az volt a szándékom, hogy 

egy adott körön belül, légvárak építése nélkül, járható útra tereljem a kezdetekre vonatkozóan 

felvetett kérdést.”121

Szabó  a  maga  „járható  útjára”  Parmenidész  filozófiájának  –  Reinhardt  kronológiai-

filológiai felismeréseit követő – újraértelmezésével lépett, az ötvenes évek elején. Az  Acta 

Antiqua  első  évfolyamában  megjelent  sorozatindító  tanulmánya122 a  dolgok  belső 

ellentmondásosságát  feltáró  parmenidészi  logika  hatását  és  fejlődését  követve  vázolja  a 

dialektika  történetét  Hérakleitosz,  a  szofisztika,  az  atomizmus  és  mindenekelőtt  Platón 

filozófiájában.  Nyomatékosan kiemeli,  hogy csak ezzel  a  fejlődéssel  párhuzamban érthető 

meg  a  formális  logika  kialakulása,  hiszen  az  eleaiak  nem  csupán  egyes  fogalmak  belső 

ellentmondásosságát ismerték fel, hanem ugyanakkor előírták „az »ellentmondásmentesség« 

követelményét. Ezzel a követelménnyel kezdődik a logika története.”

118 Zeitbestimmung mit Schattenbeobachtung. = Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 27 (1991) pp. 31–41.
119 Karl Reinhardt. Von Werken und Formen. Vorträge und Aufsätze. Verlag Helmut Küpper. Godesberg, 1948. 

p. 36.
120 Szabó Árpád: Homéros. Bp., 1954. Akadémiai. p. 126.
121 Reinhardt. Von Werken... p. 162.
122 Beiträge zur Geschichte der griechischen Dialektik. = Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae 1 

(1951–1952) pp. 377–410.



Az eleata-sorozat második tanulmánya azután Parmenidész „hármas útját” kapcsolja az 

arisztotelészi  logika  három  alap-princípiumához,123 a  harmadik  pedig,  tágítva  a  látókört, 

megérteti,  hogy miként ágazik el az ellentmondás-mentesség követelményénél a dialektika 

racionális fejlődése a misztikustól.124

A racionális elágazást követi, a matematikatörténet-írás néhány régibb és számtalan új 

eredményére hivatkozva, a negyedik közlemény;125 bemutatva, hogyan küzdött ki magának a 

korai  pythagoreus  matematika  nyilvánvalóan  eleata-hatásra  egy ellentmondás-mentességre 

alapuló  specifikus  „(gondolkozás)  területi  autonómiát”,  elindulva  a  hosszú  úton,  amelyen 

járva a matematika „deduktív tudománnyá” vált. A kiinduló tételt, hogy a bizonyítani kívánt 

állítás  ellenkezőjének  a  cáfolásával  dolgozó  „transzfinit  bizonyítás”  –  az  általánosan 

elfogadott nézettel ellentétben – egyáltalában nem „elszigetelt” a korai görög matematikában, 

egy széles körben olvasott svájci szaklapban is közölte.126 Ezzel döntő fordulathoz érkeztünk 

Szabó Árpád munkásságában.

Ekkorra  a  nagy professzor,  az  ELTE  méltán  legnépszerűbb  előadóinak  egyike  (bár 

túlságosan  nagy  konkurenciával  sajnos  ekkor  már  aligha  kellett  versengenie)  politikai 

nézeteiben  és  társadalomszemléletében  messzire  távolodott  a  felszabadulást  közvetlenül 

követő évek lelkesedésétől és reményeitől. Ahogyan a harmincas évek végén – negyvenes 

évek  elején,  most  is  egyre  élesebben  fordult  szembe  a  diktatórikus  rendszerrel.  Barátja, 

Lakatos Imre 1953-ban szabadult a több mint három éves kistarcsai és recski internálásból, s 

Árpáddal felújították régebbi filozófiai vitáikat, beszélgetéseiket.127 Lakatost Rényi Alfréd, az 

Akadémia  Matematikai  Kutatóintézetének  igazgatója,  helyezte  el  az  intézetben.  Az  antik 

matematika története és értelmezése iránt Európa- és Amerika-szerte épp ez idő tájt erősen 

megnőtt érdeklődést a Rényi–Lakatos–Szabó triász kíváncsian követte. Az Eleatica-sorozat 

ötödik, záró közleményében128 Szabó Árpád részletes és szakmatematikusnak dicséretére váló 

irodalmi áttekintés keretében vázolt fel merőben új képet a görög matematika kezdeteiről, a 

parmenidészi  dialektika  fejlődéstörténetét  feltáró  addigi  vizsgálatai  alapján.  Részletesen 

kifejti,  hogyan  és  miért  alkalmazták  a  pythagoreusok  az  értelemre  hivatkozó  eleata  lét-

kritériumot szemléletet elvető tisztán gondolati bizonyítások kidolgozására, s lehettek így ők 

123 Zur Geschichte der Dialektik des Denkens. = Acta Antiqua... 2 (1954) pp. 17–62.
124 Zum Verständnis der Eleaten. = Acta Antiqua... 2 (1954) pp. 243–289.
125 Eleatica. = Acta Antiqua... 3 (1955) pp. 67–103.
126 Szabó, Árpád: Ein Lehrsatz der pythagoreischen Arithmetik. = Elemente der Mathematik 11 (1956) pp. 101–

105.
127 Jancis Long, i. m. pp. 288–289.
128 Wie ist die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft geworden? = Acta Antiqua... 4 (1956) pp. 109–

152.  Lakatos  „matematikai  fordulatáról”  lásd  Kántor  Sándorné  utószavát  a  „Bizonyítások  és  cáfolatok” 
második  magyar  kiadásához  (Bp.,  1998.  Typotex).  Lakatos  nézeteire  döntő  befolyást  gyakorolt  a 
Matematikai Kutatóintézetben eltöltött idő!



–  és  csak  ők  –  a  bizonyításokkal  dolgozó  matematika  megteremtői.  „A  gondolkozás 

ellentmondásmentessége tehát tulajdonképpen az eleata Erkenntnis-Programm következtében 

vált a matematikai igazság egyetlen kritériumává.”

1957 júniusában Szabó Árpádot,  aki  még  akkor  is  következetesen  kiállt  az  október 

végén  elfogadott  követelések,  köztük  a  szovjet  csapatok  kivonása  mellett,  megfosztották 

katedrájától.  Rényi  Alfréd  hívta  meg  a  Matematikai  Kutatóintézetbe,  s  kérte  fel 

matematikatörténeti  kutatásainak  a  folytatására.  Addigi  vizsgálatait  a  Matematikai  Lapok 

1957-es  évfolyamában  foglalta  össze  „Hogyan  lett  a  matematika  deduktív  tudománnyá?” 

címmel, két részben, a téma kiterjedt irodalmának a hátterében.129 „A bizonyítás elsődleges 

logikai formája – összegez a második rész vége felé – a cáfolat; megcáfoljuk a tételünkkel 

ellenkező tételt azáltal, hogy kimutatjuk benne az ellentmondást. Ez volt Parmenidész és az 

eleaták  módszere;  nem  bizonyítottak,  hanem  cáfolták  a  tételeikkel  ellenkező  nézeteket, 

kimutatván,  hogy ezek  ellentmondanak  önmaguknak  (...)  A matematika  a  görögség  előtti 

korban  csak  tapasztalati,  praktikus  ismeretek  gyűjteménye  volt.  Azáltal,  hogy  az  első 

pythagoreusok a 6. század végén vagy legkésőbb az 5. elején alkalmazták ezekre a gyakorlati 

ismeretekre az eleaták logikus módszerét, meglepő változást készítettek elő. A matematika 

azzá lett, amit ma ezen a néven értünk: deduktív tudománnyá. Ugyanakkor azonban az eleaták 

spekulatív  logikája  is  egy olyan területen  nyert  alkalmazást,  amely lényegének legjobban 

megfelelt.  Ettől  kezdve  nemcsak  a  logika  segítette  elő  a  deduktív  tudomány  további 

fejlődését, hanem a matematika is visszahatott a logika fejlődésére.”

Filozófia-matematika-logika egymást kölcsönösen megtermékenyítő fejlődéséről vázolt 

tézisét Szabó Árpád – Reinhardt jó tanítványaként – aprólékos és kifinomult terminustörténeti 

értelmezéssel  világítja  át  és finomítja.  Levezeti,  hogyan és miért  változik „A matematikai 

»bizonyítás«  görög  terminus  technikusa”130 az  eredeti,  közvetlen  „megmutatásra”  utaló 

szemléletes jelentésből – ahogyan még Platón is használja a  Menónban – azzá a közvetett 

gondolati  bizonyítássá,  ahogyan a korai pythagoreusok alkalmazták nem szemléletes,  csak 

elgondolható  számokra  vonatkozó  tételeikben,  például  a  végtelen  sok  prímszám létezését 

bizonyítóban. A tisztán gondolati bizonyításokban kiteljesülő aritmetika és a szemléletesség 

valamilyen formáját feladni nem tudó és nem is akaró geometria között így keletkezett – már 

Platón által észrevett – „feszültség” többlépcsős „feloldását” bonyolult és kifinomult terminus 

és  fogalomtörténeti  elemzésekkel  követve  rekonstruálja  azután  1959-ben  megjelent 

129 Matematikai Lapok 8 (1957) pp. 1–36, 232–241.
130 Szabó,  Árpád: ΔEIKNYMI, als matematischer Terminus für „Beweisen”. = Maia 10 (1958) pp. 106–131. 

Szabó Árpád. A matematikai „bizonyítás” görög terminus technikusa. = Antik Tanulmányok 5 (1958) pp. 
25–43.



tanulmányában Szabó Árpád, hogy miként alakulhattak ki „A görög matematika definíciós-

axiomatikus alapjai”.131 1960-ban pedig a görög matematika kezdeteiről és fejlődéséről szóló 

vizsgálatait  és  felfedezéseit  egy  német  nyelven  megjelent  tanulmányban  egyesítette  és 

szintetizálta, fogalom- és terminustörténeti rendben tárva fel és mutatva be „Az euklideszi 

axiómarendszer kezdeteit”.132 A már indulásakor igen tekintélyes Archive for History of Exact  

Sciences  első  évfolyamának  első  számában  megjelent  hosszú,  alapos,  nehéz,  nyelvi  és 

matematikai  kompetenciát  egyesítő  (és  olvasójától  megkívánó)  tanulmány egy csapásra  a 

szakma nemzetközi  élvonalába emelte  a  szerzőt.  Megnyitotta  az utat  az újjászületett  és  – 

Joseph E. Hoffmann körül – lendületesen felívelő német és európai matematikatörténet-írás 

vezető egyéniségeihez.  Szabó állandó és  (remek német  stílusa és ragyogó előadókészsége 

miatt  is)  közkedvelt  vendége  lett  a  tekintélyes  oberwolfachi  Matematikatörténeti 

Konferenciáknak.

Az  Anfänge-cikk  „továbbérlelt  és  bővített  változata”  magyar  nyelven  az 

Osztályközleményekben  jelent  meg,  két  részletben,  „A matematika  alapjainak  euklidészi 

terminusai”  címmel.133 „Az  itt  összefoglalt  kutatások  értelmében  –  összegez  mintegy 

előrevetítve jövő vizsgálatait  –  a  rendszeres  és  deduktív  matematika,  történetének legelső 

szakaszában, nem volt egyéb, mint a filozófiának, közelebbről az eleai dialektikának egyik 

ága. A görög matematika tulajdonképpen a geometria elméleti megalapozásával szakadt ki a 

filozófiából és lett tőle függetlenné.”

A függetlenné válás a számfogalom mélyreható változásával járt együtt, és merőben új 

mennyiségfogalom  megteremtésére  vezetett.  Szabó  Árpád  terminustörténeti  és 

fogalomértelmezési  „mélyfúrásokkal”  sorra  feltárja,  hogyan  alakítja  ki  a  geometria 

megalapozására  irányuló törekvésekkel  „függetlenné”  vált  matematika magának a „logosz 

szerinti  egyenlőség”  fogalmát,  amiből  aztán  a  köznyelvben  „analógia”,  a  matematikában 

pedig Eudoxosz kezében a „mennyiségekre” alkalmazott precíz és kifogástalan arányelmélet 

lesz,134 hogyan teremti meg a geometria tetszőleges téglalapok négyzetté alakíthatóságának 

felfedezésével  a  lineárisan  nem,  de  négyzetesen  összemérhető  vonalszakasz-mennyiség 

fogalmát,135 hogyan  nyitják  meg  a  pythagoreusok  a  mérőlappal  ellátott  monochordon,  a 

kanonon végzett kísérleteik teoretikus értelmezésével a matematikát újból az empíria felé.136 A 

131 A görög matematika definíciós-axiomatikus alapjai. = Matematikai Lapok. 10 (1959) pp. 72–121.
132 Anfänge des euklidischen Axiomensystems. = Archive for History of Exact Sciences 1 (1960) pp. 37–106.
133 A matematika alapjainak euklidészi terminusai, I–II. = A Magyar Tudományos Akadémia III. (Matematikai 

és Fizikai) Osztályának Közleményei 10 (1960) pp. 441–468., 11 (1961) pp. 1–46.
134 ANALOGIA. = Acta Antiqua... 10 (1962) pp. 237–245.
135 Der matematische Begriff δύυαμις, und das sog. „Geometrische Mittel”. = Maia 15 (1963) pp. 219–256.
136 Der Ursprung des „Euklidischen Verfahrens” und die Harmonienlehre der Pythagoreer. = Math. Annalen. 

Vol. 150. (1963) pp. 203–217.



terminustörténeti  elemzéseket  újból  egy  nagy  Archive-cikk  foglalja  egybe,137 amelyben  – 

terminológiája  tükrében  –  a  görög  matematika  kibontakozása  a  módszeréhez  elfogadott 

eleata-kihívásra  definitorikus-axiomatikus  megalapozással  válaszoló,  ám a  tapasztalat  felé 

nyitott  vállalkozásként mutatkozik.  Akárcsak Karl Popper épp az idő tájt  uralkodóvá váló 

falzifikációs-definitorikus tudományfilozófájában maga a tudomány.

Ez  a  „rímelés”  is  hozzájárulhatott  tán  az  eredményeket  rendszerező,  összekötő, 

kibővítő, tágas matematikatörténeti és szakirodalmi keretben bemutató könyve, az  Anfänge 

der griechischen Mathematik138 nagy nemzetközi sikeréhez. A lényeg azonban a gondolatok 

eredetisége és frissessége volt, az elemzések kifinomultsága és megbízhatósága, a kronológiai 

és eszmetörténeti elrendezés világossága, ahogyan a könyv az eleata „Erkenntnis-Programm” 

elfogadása  után  a  program  rombolóan  radikális  következményeitől  konstruktív-operatív 

korlátozásokkal  védekező  geometriát  elvezeti  csúcsteljesítményét,  a  kúpszeletek  elméletét 

lehetővé tevő „területillesztés” eddigieknél megbízhatóbb új történeti értelmezésének (megint 

mennyire reinhardti vonás!) a küszöbére.139

A könyv megnyitotta az utat szerzőjének meghívások és akadémiai-intézményi tagságok 

hosszú sorához. A Magyar irodalmi lexikon vagy az Akadémiai gyászjelentés felsorolásából140 

láthatóan  kevés  itthon  maradt  magyar  tudós  dicsekedhet  hasonlóval,  kivált  a  humaniórák 

területén. A sikerhez hathatósan hozzájárult régi barátjának, Lakatos Imrének a segítsége, aki 

a  hatvanas  évek  közepére,  második  felére  a  Londoni  Egyetem  professzoraként,  fontos 

tanulmányok  szerzőjeként  és  egy  tekintélyes  brit  tudományfilozófiai-tudománytörténeti 

folyóirat,  valamint  egy  nagy  visszhangot  verő  tanulmánygyűjtemény  szerkesztőjeként  a 

tudományfilozófiával  szövetkezett  tudománytörténet-írás  fő  (és  több  mint  szakmai) 

tekintélyei – Popper, Kuhn, Feyerabend – mellé emelkedett.141

137 Die  Frühgriechische  Proportionenlehre  im  Spiegel  ihrer  Terminologie.  =  Archive  for  History  of  Exact 
Sciences 2 (1965) pp. 197–270.

138 Anfänge der griechischen Mathematik. Akad. Kiadó, Budapest, Oldenbourg Verlag. München–Wien, 1969.
139 Ein Lob auf die altpythagoreische Geometrie (Epinomis 990 D 1–6.) = Hermes. Vol. 98. (1970) pp. 405–

421. „Die Muse der Pythagoreer” (1) zur Frühgeschichte der Geometrie. = Historia Mathematica 1 (1974) 
pp. 291–316.

140 A  Görög  Tudományos  Akadémia,  az  Interdisciplinary  Academy  (Finnország),  az  Accademia  del 
Mediterraneo (Roma),  az  Accademia Lucchese di  Scienze (Lucca),  a  Hadmard Academy (Pakisztán),  a 
Center for Advanced Studies (Stanford, Kalifornia), a Wissenschaftkolleg (Berlin), az Instituto per la Storia 
de Magna Grecia (Taranto), az Instituto Siciliano per la Storia Antica (Palermo) tagja, a Goethe Egyetem 
(Frankfurt am Main) díszdoktora...” Fontosabb lenne azonban ismerni külföldi előadásainak a helyszínét és  
idejét; ez azonban már a Szabó Árpád-filológia feladata lesz.

141 Criticism and the Growth of  Knowledge.  Ed.  By Imre  Lakatos  and  Alan Musgrave.  Cambridge,  1970.  
Cambridge U. P.; Paul Feyerabend: Imre Lakatos. = The British Journal for the Philosophy of Science. Vol. 
26. 1975, p. 1–18.; I. Lakatos (Obituary) Nature. Vol. 250. 12 July 1974, p. 171.



Meghívására  Szabó  Árpád  1968-ban  előadást  tartott  Londonban  a  tudományos 

fogalomalkotás természetéről. Lakatos – mint Paul Feyerabenddel váltott leveleiből kitűnik142 

– nem titkolta, hogy sokat tanult Szabótól; ő pedig az 1973-as első Tudománytörténeti  és 

Tudományfilozófiai  Konferencián  hozzászólásában  az  analízis-szintézis  kérdésköréhez 

nyomatékkal  hivatkozik  Lakatos  1963–64-ben  megjelent  Bizonyítások  és  cáfolatokjára, 

matematikafilozófiai  alapvetésére.143 Barátja  halála  után  az  Anfänge  1978-as  angol  nyelvű 

kiadását144 Lakatos  Imre  (1922–1974)  emlékének  ajánlotta.  A matematikatörténet-filozófia 

fogalmának  megteremtése  és  a  szakma megalapozása  –  Rényi  Alfréd  szakmai  és  emberi 

segítségével – két magyar tudós érdeme. Valószínűleg egyikük se tudott róla, hogy az első 

hasonló feladatot a művészettörténet-filozófia kigondolásával Fülep Lajos vetette fel.

*

Az Anfänge célja és – Lakatos értelmében vett – Research Programm-ja a görög matematikai 

fejlődés  új  képének  a  lehető  legteljesebb  felvázolása  volt;  a  könyv  Appendixe  szerint 

elsősorban a  másodfokú problémák  Euklidész  előtti  geometriai  megoldásának  illetőleg  az 

apollónioszi-arkhimédészi kúpszelet-elméletnek az irányában. „Sajnos – olvasható az 1994-

ben  megjelent  és  az  egész  matematikatörténeti  életművét  összegező-újrarendező  könyve 

előszavában – túlságosan merész lenne azt állítani, hogy ez a remény megvalósult.”145 De a 

hetvenes  években  az  addig  elsősorban  teoretikus  területekre  vonatkozó  vizsgálatok  mellé 

váratlanul  csatlakoztak  a  remény  megvalósulását  segítő  felfedezések  a  korai  görög 

alkalmazott matematika területéről.

„Kiindult  ez  a  munkám – írja  Szabó Árpád az  Antik  csillagászati  világképről  szóló 

könyve előszavában –  Vitruviusnak abból a szövegéből, amely hírt ad arról, hogy a Kr. e. 

utolsó évszázadban városról városra gondosan számon tartották a napóra mutatójának, az ún. 

gnómónnak  és napéjegyenlőségi déli árnyékának az arányát. Vitruvius csak azt jegyzi meg 

ezzel az aránnyal kapcsolatban, hogy ennek az ismerete elengedhetetlen annak a számára, aki 

142 For and against method. Imre Lakatos – Paul Feyerabend. Including Lakatos’ Lectures on Scientific Method 
and the Lakatos–Feyerabend Correspondence. Ed. and with an introduction by Matteo Motterlini. Chicago, 
1999. Univ. Of Chicago Press, p. 230, note 122.

143 Szabó,  Árpád: Analysis und Syntesis. (Pappus II. p. 634. ff., Hultsch) Auszug eines Beitrages (secondary 
paper)  zum  Referat  von  Prof.  J.  Hintikka  an  der  First  International  Conference  on  the  History  and 
Philosophy of Science. Jyväsylä-Finnland, 28 Juni – 6 Juli 1973. = Acta Classica Univ. Scient. Debrecen.  
Vol. 10–11. (1974–1975) pp. 155–164.

144 The  Beginnings  of  Greek  Mathematics.  Akadémiai  Kiadó,  Budapest/Reidel  Publisching  Company, 
Dordrecht 1978, p. 5. To the memory of my friend Imre Lakatos (1922–1974)

145 Die Entfaltung der griechischen Mathematik. Bibliographisches Institut u. F. A. Brockhaus AG, Manheim 
1994, p. 7.



az említett helyeken napórát akar készíteni. A latin szöveg modern kiadója azonban hozzáfűzi 

ehhez mindjárt azt is, hogy ilyen arányszámokból számították ki az ókoriak a megnevezett 

helyek  földrajzi  szélességét.”146 Ugyanez  kiszámítható  a  leghosszabb  nap  nappal-éjszaka 

arányából  is,  valamint  ez  az  arány a  gnómónnak és  napéjegyenlőségi  déli  árnyékának az 

arányából. Ezeket a számításokat már a Kr. e. második században Hipparkhosz jól ismertként 

említi,  s  mivel  a  számításokhoz trigonometria  szükséges,  már a  Hipparkhosz  előtti  görög 

matematikusoknak  érteniük  kellett  a  trigonometriai  számításokhoz  és  szögtáblázatok 

készítéséhez. De hogyan járhattak el, mikor még jóval később is a kör könnyen elvégezhető 

jellegzetes osztásaival mérték általában a szögeket?

A szög- és ívproblémákra a görög geometriában Erkka Maula Eudoxos-kutatásai hívták 

fel  Szabó  Árpád  figyelmét;  Maulával  azután  a  finnországi  Oulu  Egyetemen  1977-ben 

hosszabb kutatási  program keretében vizsgálták a kérdést.  Az eredményekről  a  következő 

esztendőkben  Szabó  Árpád  jó  néhány  közleményben  számolt  be,  s  1982-ben  az  Athéni 

Akadémia kiadásában a „földrajzi szélesség”-re utaló Enklima címmel megjelent könyvükben 

foglalta össze az eredményeket.147 A könyv fényt derít a korai görög húrtáblázatok számítási 

módszereire,  és  rámutat  Euklidész  jó  néhány  tételének  –  köztük  a  „területillesztés” 

szempontjából  alapvető  II.  6-nak  –  összefüggésére  a  gnómónszámításokkal,  illetőleg  a 

húrtáblázatokkal. De túl ezeken az alkalmazott matematikai kérdéseken, új és meglepő fényt 

vetnek az Enklima fejezetei az egész görög geocentrikus világkép kibontakozására, ahogyan – 

a  napéjegyenlőségi  és  a  két  napfordulói  déli  gnómónárnyék-gnómón  arányokból  adódó 

(horizonttól számított) irányokat felvetítve az éggömbre – megszerkesztették a Nap éves égi 

útját tükröző „égi geográfia” geometriai modelljét (a geocentrikus világképet megtestesítő és 

szimbolizáló  későbbi  armilláriumok  ősét).  Egy  adott  helyen  felállított  gnómónnak  a 

meridiánra vetülő árnyéka pedig napéjegyenlőségi-napfordulói beosztásaival „látható képe az 

egymással nem egyenlő négy évszaknak. Ez »a Hórák tánca«”, utal Szabó Árpád 1991-ben 

ifjúkori dolgozatára.148

A gnómóngeometria  tehát  Világmodell  és  Kalendárium  egyszerre;  a  gnómón  –  a 

csúcspontjában  elképzelt  Földdel  –  a  maga  egyszerű  ám furfangos  geometriájában  teljes 

„Gnómón-  világkép”,  a  geocentrikus  görög  világkép  matematikai  reprezentációja  és 

szimbóluma. Az a hatalmas obeliszk, amit Augustus szállíttatott át Egyiptomból és állíttatott 

fel Rómában, óriási gnómón-kalendárium és világkép egyszerre: szakrális kalendárium.

146 Szabó Árpád: Antik csillagászati világkép. Bp., 1998. Typotex. p. 7.
147 Szabó,  Á. –  Maula,  E.:  ENKLIMA – EΓΚΛΙΜΑ. Untersuchungen zur Frühgeschichte der  griechischen 

Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln. Academy of Athens. Athen, 1982.
148 Lásd 6. jegyzet.



Az 1999-es esztendő tudománytörténeti sikerkönyvében J. L. Heilbron a középkori és 

reneszánsz katedrálisok padlóján olykor még ma is látható osztott meridiánvonalról állapította 

meg ugyanezt; a gnómón csúcsának a szerepét itt egy alkalmasan elhelyezett ablak töltötte 

be.149

„A bolygómozgások magyarázatától eltekintve – hangsúlyozza Szabó Árpád – a téves 

geocentrikus világkép számos tekintetben mégis jelentős, hasznos, sőt, legalábbis átmenetileg, 

szükséges  is  volt.  Lehetővé  tette  a  tudomány néhány fontos  fogalmának  a  megalkotását, 

fogalmakét,  melyeket  alig  változott  értelemben  használunk  ma  is.”150 Használta  ezeket  a 

fogalmakat  az  egész  antik  művelődés  és  irodalom;  Szabó  beszédes  példák  tömegével 

illusztrálja.  Úgyhogy a geocentrikus világképről  szóló szép könyve valósággal a  gnómón-

világkép kultúrtörténete, Simonyi professzor értelmében használva a szót.

A párhuzam tán a tekintetben is releváns, ahogyan Szabó Árpád kivételes tehetségével a 

mindenkori  magyar  kultúrhivatalosság  gazdálkodott.  Az  Akadémia  Szentágothai  János 

elnöksége  idején  és  erélyes  közbenjárására  az  1979.  évi  139.  közgyűlésén  levelező  tagjai 

sorába választotta. Székfoglaló előadását 1980. február 21-én  A leghosszabb nap  címmel a 

gnómón-világképről tartotta,151 de a nagy professzor 1956 után többé már soha nem jutott 

magyar  egyetemi  katedrához.  A  rendszerváltás  után  egy  ideig  előadott  a  pécsi  Janus 

Pannonius Tudományegyetemen, de az egyetem – őt személy szerint is érintő – belső zavarai 

kedvét szegték. Előadói és tanítói energiáit az egyre szaporodó külföldi meghívások és egy – 

nemcsak mifelénk – példátlan filozófiai-pedagógiai periodika, a Ferge Gábor, Csejtei Dezső, 

Endreffy Zoltán szerkesztésében elindult EXISTENTIA tervezése és támogatása kötötte le. 

Támogatta az új folyóiratot a régebbi tanulmányait új szempontok szerint átrendező, kibővítő 

és nem utolsó sorban közérthetősítő értekezésekkel, egyebek közt Euklidészről és az eleaták 

filozófiájáról, Parmenidesről, Platón életéről és Phaidónjáról (amit teljes egészében lefordított 

és  bilinguis  kiadásban,  pompásan  reprodukált  vázaképekkel  kísérten  közölt),  az  eleai 

Zénónról,  továbbá  „Sophia”  és  „philosophiá”-ról.  De  támogatása  nem  korlátozódott  a 

szellemiekre:  a  nyilvánvalóan anyagi  gondokkal  küszködő,  külsejében is  kivételesen  szép 

(tehát drága) periodika életben tartása érdekében 1993-ban létrehozta a Societas Philosophia 

Classicát, és a III. kötettől vállalta az EXISTENTIA főszerkesztői posztját. Emlékezett talán 

még  régről,  a  Perikles  kora  idejéből  A  Klasszikus  Műveltség  Barátai  Egyesületére? 

Mindenesetre  „Sophia”  és  „philosophia”  Thalésztől  Marcus  Aureliusig  hullámzó 
149 J. L. Heilbron: The Sun in the Church. Cathedrals as Solar Observatories. Harvard Univ. Press, Cambridge 

Mass. 1999.
150 Szabó, Árpád: Das geozentrische Weltbild. Astronomie, Geographie und Mathematik der Grichen. Deutscher 

Taschenbuch Verlag. München 1992, p. 7.
151 A leghosszabb nap. (Tudománytörténeti előadás). = MTA II. Oszt. Közl. 29 (1980) pp. 217–233.



változásainak  áttekintése  végén  az  idézet  akár  programnak  is  tekinthető:  „Szeresd 

munkakörödet, amelybe beletanultál, és leld benne örömödet. Ami még hátra van az életből, 

azt úgy éld le, hogy minden dolgodat szívvel-lélekkel az istenekre bízod, az emberek közül 

pedig senkinek se légy se zsarnoka, se szolgája.”152

Az EXISTENTIA-ban közölt tanulmányai filozófiai-filozófiatörténeti (filozófiatörténet-

filozófiai) háttér gyanánt tekinthetők a kilencvenes évek főművéhez, az 1994-ben megjelent 

Entfaltung  der  Griechschen  Matematikhoz.  Az  Előszó,  utalva  a  szöveges  források 

szegénységére,  kiemeli  a  szakkifejezések  jelentőségét:  „a  legfontosabb  és  legkifizetődőbb 

forrása  a  tudománytörténetnek,  amit  minduntalan  felhasználunk,  maga  a  matematikai 

terminológia.”153 És a terminológia mellett a szétszórt, nemegyszer szépirodalmi alkotásokban 

rejtőzködő  nyelvi  adatok.  S  mégis  milyen  hanyagul  bánnak  mindkettővel  történészek  és 

filológusok! Mennyi félreértéstől hemzseg a tudománytörténet-írás! Így aztán a szakirodalom 

alapos kritikai értékelése maga is fontos forrás lehet, Szabó Árpád ifjúkorától bőven élt vele, 

az Entfaltungban pedig meghatározta saját munkásságának a helyét vagy inkább „enklimá”-

ját a szakirodalom „szellemi geográfiájában”.

A könyv  sokkal  több  a  matematikai  Anfänge  és  a  csillagászati  Das  geocentrische 

Weltbild szintézisénél: feltárja, helyesebben „racionálisan rekonstruálja” a görög matematikai 

tudás fejlődését Euklidészig és Ptolemaioszig, addig, ahonnét már töretlenül folytatható lesz a 

késő középkori  reneszánsz asztronómiában és a koraújkori  matematikában.  A főszöveghez 

csatolt  három függelék pedig kiemel  három, a  régebbi  és  a  mai  tudománytörténet-írásban 

lényegében megoldottnak vélt neuralgikus témakört (Theaitetos „matematikája”, az Euklidész 

előtti  arányelmélet,  az  Elemek  „geometrikus  algebrája”),  melyek  az  Entfaltung 

megvilágításában merőben másként  látszanak,  de  mivel  nem tartoznak szigorúan a  könyv 

főirányába (amit „Az asztronómia hozadéka”, „A zeneelmélet és az arányok”, „A matematikai 

irracionalitás”  és  „A  geometria  euklidészi  rendszere”  főcímek  jelölnek  ki),  függelékbe 

kerülnek,  oldalágként  vagy pedig  további  kutatásokra  váró  irányok  gyanánt.  Az  Anfänge 

egykori  Appendixe  pedig  bekerült  „A  matematikai  irracionalitás”  főcím  alá,  végleg  a 

tudománytörténeti  legendák  körébe  sorolva  a  Theodórosz  elméletét  „tökéletesítő” 

Theaitetoszról  és  a  négyzetátló  összemérhetetlenségének  a  felfedezése  által  kiváltott 

„botrányról” szóló tudós fejtegetéseket. 

„Az  előző  fejezetekben  tárgyalt  területgeometria  (Flächengeometrie)  –  kezdődik  „A 

matematikai irracionalitás kronológiája” című fejezet – olyan problémákat oldott meg, melyek 

152 EXISTENTIA 1 (1991) p. 177.
153 Die Entfaltung der  griechischen Mathematik.  B.  I.  Wissenschaftverlag.  Mannheim-Liepzig-Wien-Zürich, 

1994. p. 13.



elsősorban  az  arányelméletben  és  az  inkommenzurabilitás  felfedezésével  kapcsolatban 

merültek  fel.  A harmadik  és  a  negyedik  arányost  a  területparabolával  szerkesztették,  a 

középarányos  különféle  formáit  az  elliptikus  és  hiperbolikus  területillesztéssel.”154 A 

dynasthiai  és  a  dynamis  terminusok  jelentésének  megfejtésével  nyert  tudománytörténeti 

eredmények  ismertetése  után  pedig  így  összegez:  „Az  inkommenzurabilitás  tanának  az  a 

fejlődési foka, amely az Elemek X. könyvében megjelenik, mindenesetre későbbi, mint maga 

a  dynamis  fogalom  és  az  itt  tárgyalt  területgeometria  –  eltekintve  természetesen  a 

területgeometria Apollóniosz általi még későbbi alkalmazásától.”155 Önkéntelenül újból Karl 

Reinhardt jut az ember eszébe: „Wer nur begeistert sein, wer aus den Quellen trinken will, der 

greife nicht zu diesem Buch, in dem um alles immer nur herumgeredet, alles Unmittelbare 

umgebrochen, immer vor Türen gefürt wird, in die man nicht eintritt. Mit dem Unterschied 

von anderen Büchern höchstens, dass darum gewusst wird.”156

A matematika filozófiájáról 1965-ben Londonban rendezett kongresszuson „Popper – 

írja  egy 2001-ből  származó tanulmány –  hozzászólt  Szabó téziséhez,  miszerint  Euklidész 

axiomatikus  módszere  az  eleata  filozófusok dialektikájából  származott.  Popper  (eredetileg 

1952-es) sejtése nem volt összeegyeztethetetlen Szabóéval, de a hangsúlyt elsősorban arra a 

problémára  helyezte,  amit  az  Elemek  megold.  Ez  a  probléma  az  inkommenzurabilitás 

felfedezése  volt,  amiből  kiderült,  hogy  a  pythagoreusok  kísérlete  a  világ  megértésére 

természetes  egész  számok  aritmetikája  alapján  soha  nem  sikerülhet.  Euklidész  könyve 

megoldotta,  geometriával helyettesítve az aritmetikát  a kozmológia alapja gyanánt.  Így az 

Elemek  alapjában kozmológiai értekezés volt a végső geometriai »Elemekről«, melyekre a 

világ felbontható.”157

Az  Elemek  – derült  ki  Szabó Árpád sok évtizedes türelmes,  tüzetes vizsgálataiból – 

valamiképpen  csakugyan  „kozmológiai”  könyv,  ha  nem  is  úgy,  mint  1965-ben  Sir  Karl 

sejtette.  Kozmológiai  könyv  közvetlenebb,  alkalmazott  (vagy  amolyan  kvázi-lakatosi 

„quasiempirical”)  értelemben:  a  gnómón-világképhez  (és  a  szögtáblázatokhoz)  szükséges 

geometria kidolgozásával. Ami pedig a „problémát” illeti, az a  dynamis  terminus technicus 

jelentésének  megfejtésével  szinte  „magától”  feloldódott  a  területgeometria  szép  logikus 

fejlődésében, ahogyan azt a pythagoreusok – eleaták-sugallta – „Múzsája” megkövetelte.

154 Uo. p. 290.
155 Uo. p. 296.
156 Reinhardt. Von Werken... (lásd 8. jegyz.) p. 8. Szabó Árpád két előző mondattal együtt idézi a Vermächtnis  

der Antike-ről írt recenziójában. = Deutsche Literaturzeitung 82 (1961) pp. 219–220.
157 Eduard  Glas:  The  „Popperian  Programme”  and  Mathematics.  Part  II:  From  Quasi-Empiricism  to 

Mathematical Researche Programme. = Stud. Hist. Phil. Sci. 32 (2001) pp. 355–376.



Az  Anfänge,  a  Das  geocentrische  Weltbild,  az  Entfaltung  a  század  néhány 

megkerülhetetlen  tudománytörténeti-tudományfilozófiai  művéhez  tartozik,  s  a  szakma 

legelsői  közt  jelölik  ki  Szabó  Árpád  helyét.  De  a  professzor  arcképéhez  szervesen 

hozzátartoznak  irodalomtörténeti,  nyelvészeti,  ókortörténeti  munkái;  a  magyar  irodalom 

legnagyobbjaihoz  méltó  nyelven  megírt  ismeretterjesztő,  felvilágosító,  ifjúsági  könyvei; 

világos nyelvi és szakmai megfogalmazásukkal tündöklő tankönyvei. Programként, de akár 

hitvallásként  is  felfogható,  amit  az  általa  létrehozni  segített  és  lelkesen  patronált  Magyar 

Tudománytörténeti Intézet szerkesztésében megjelent felsőoktatási segédkönyvének, remekbe 

sikerült  A  görög  matematikának  előszavában  írt:  „Ne  feledjük:  a  tudomány  egy-egy 

eredményének történeti vizsgálata teljesebbé teheti a megértést a szakma határain túl is.”158 

Tekinthető akár szellemi örökség gyanánt; jó lenne hinni, hogy a szakma határain túl is.

Szabó  Árpád  2001.  szeptember  13-án,  életének  88.  évében  hunyt  el,  hirtelen  és 

váratlanul.  Mintha  néki  is  a  thébai  Teiresziász  lelke  jósolta  volna  meg,  mint  kedves 

Odüsszeuszának:  „...A tengerről  jő  majd  a  halálod /gyöngéden közelít  hozzád,  és  könnyű 

öregség/ végén sújt csak rád...”

158 Szabó Árpád. A görög matematika. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 1997. Magyar Tudománytörténeti 
Intézet – Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. p. 7. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 4.)
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