
Matematikatörténeti kalandozások

Blaise Pascal az újabb tudománytörténeti kutatások tükrében1

Már gyermekkorában bebizonyította Euklidész néhány tételét, anélkül hogy valaha is olvasta 

volna. Tizenegy éves korában értekezést írt a hang keletkezéséről.  Alig húsz éves, amikor 

megkonstruálja  a  számológépét,  amely  már  a  modern  összeadó-  és  számológépek  elvei 

alapján működik. Huszonnégy éves korában úgy ismétli meg Torricelli kísérletét, hogy abból 

a  barométer  születik  meg,  huszonhat-huszonnyolc  éves  korában  megteremti  az  aero-  és 

hidrosztatikát.  Alig  harminc  éves,  mikor  megteremti  a  valószínűségszámítást,  s  a  róla 

elnevezett aritmetikai háromszög segítségével lerakja a sorelmélet alapjait és általánosítja a 

magasabb fokú parabolák integrálását. Ekkor írja a francia próza és a dialektikus gondolkozás 

történelmében új  korszakot  nyitó „Vidéki  levelek”-et.  A harmincas  évei  derekán lerakja  a 

többszörös  integrálás,  a  görbe  mentén  történő  integrálás  és  a  transcendens  görbék 

integrálásának  alapjait,  s  a  „karakterisztikus  háromszög”  bevezetésével  megteszi  a  döntő 

lépést a leibnizi differenciálszámítás kialakítása felé. Élete utolsó éveiben a „Gondolatok”-on 

dolgozik,  ama töredékes formájában is az európai irodalom és filozófia egyik kiemelkedő 

műve.  Még  jut  ideje  arra  is,  hogy  megteremtse  az  első  jövedelmező  nagyvárosi  közúti 

közlekedési eszközt, az omnibuszt.

Mindez  rövid  harminckilenc  év  alatt,  aminek  nagy  részét  betegágyban  tölti,  olyan 

súlyosan  betegen,  hogy  még  Descartes  is a  betegszobában  kénytelen  meglátogatni  1647 

szeptemberében. Ám, nem elég a természet által reá mért baj: aszkézissel, önsanyargatással, 

böjttel  addig  rontja  magát,  hogy  valóságos  csontváz  lesz.  Az  újkori  tudomány  és 

racionalizmus  egyik  legnagyobb  alakja,  a  felvilágosodás  előhírnöke  és  az  antik,  szigorú 

kereszténység  szentje  egy  személyben.  Egy személyben,  de  nem egyszerre:  bűnös  világi 

periódusok váltakoznak életében nagy, szenzációs megtéréseket követő időszakokkal. Ez a 

köztudatban róla  élő  kép,  a  „legenda”.  Csak nagy vonásokban és  kissé  karikírozva,  mert 

Pascal  rövid,  gazdag,  ellentmondásokkal  terhes  élete  természetesen  a  legkülönfélébb 

értelmezésekre adott  alkalmat.  Az interpretátorok többé-kevésbé mind  Gilberte  Pascalnak, 
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Blaise  nénjének  hatása  alatt  állottak.  Éppen  ezért,  ha  Pascalról valamit  tudni  kívánunk, 

mindenekelőtt tisztázni kell  Gilberte  interpretációjának irányulását.  Gilberte Pascal, Florin.  

Périer clermonti tanácsos neje a „Gondolatok” első, ún. Port-Royal kiadásához írta meg öccse 

életrajzát, 1670-ben. A híres apácakolostor, Port-Royal a janzenista mozgalom2 kiindulóhelye 

és fő fészke különös szerepet játszott ezekben az években Franciaország történelmében.

A Pascalról szóló első biografikus művek társadalmi háttere

A XVII. századi Franciaországban a kialakuló tőkés rétegek szerepe sokkal kisebb volt, mint 

az egykorú Hollandiában és Angliában. Sully és később Colbert reformjai sem a tőkés fejlődés 

angol és holland útja felé mutattak, hanem inkább egy centralizált, állami ellenőrzés alatt álló 

gazdasági  rendszer  felé.  Richelieu politikája  a  hivatalnok  nemességre  építő,  szilárd, 

centralizált, adminisztratív eszközökkel kézben tartott állam felé irányult. XIV. Lajos öregkori 

politikája egyre inkább a tradicionális arisztokráciának kedvezett. A XVII. század negyvenes 

éveitől  kezdve  a  janzenisták  által  képviselt  hivatalnok  nemesség  és  a  vallásgyakorlatban 

engedékeny, de reakciós egyházi irányzatú jezsuiták által képviselt tradicionális arisztokrácia 

között folyt a harc a vezető szerep megszerzéséért. A XVII. század végére végleg eldőlt a harc 

a  tradicionális  arisztokrácia  javára,  de  1670-ben,  amikor  a  „Gondolatok”  első  kiadása 

megjelent,  a janzenista pártnak még igen komoly esélyei  voltak.  A „Gondolatok” 1670-es 

kiadásának és a hozzá írt életrajznak feladata a janzenisták pozícióinak erősítése volt. Mivel 

erre a korra már a matematika és fizika igen fontos, nagy becsben álló tudományokká váltak, 

Mme  Périer jelentős  helyet  ad  az  életrajzban  öccse  ilyen  irányú  tevékenységének.  De 

igyekszik úgy feltüntetni, hogy Pascal tudományos működésének zömét fiatal, sőt csaknem 

gyerekkorában  végezte,  s  megtérése  után  már  nem  gondolt  ilyen  világi  hívságokra.  (A 

janzenisták nem vetették el  a tudományt,  amennyiben az a gyakorlati  élet  és a pedagógia 

céljait  szolgálta,  de  az  öncélú  tudományt  mint  világi  hívságot  veszélyesnek  tartották  a 

keresztény  életre  nézve.)  Mme  Périer  nem  győzi  eléggé  magasztalni  a  fiatal  Pascal 

tudományos érdemeit.  „A tizenhat éves korában írt Értekezés a kúpszeletekről – írja  Mme 

Périer – olyan nagy szellemi képességeket árul el, hogy azt mondják, Arkhimédész óta nem 

2 Jansen németalföldi katolikus teológus tanítását nyomán kialakult, nevét róla nyerő vallási mozgalom. A 
katolikus  egyház  egyes  tanításai  ellen  lépett  fel  ez  a  jezsuitákkal  szembeforduló  mozgalom.  Kálvin 
tanításaiból átvette a szabadakarat tagadását, s elfogadta az eleve elrendelés tanát. Fellépése az abszolutista  
feudális rend ellen is irányult. Fő fészke a franciaországi Port-Royal cisztercita zárda volt. A pápa 1718-ban  
kiközösítette  a  janzenizmus  híveit:  ekkor  menekülnek  Hollandiába,  ahol  egyes  közösségeik  máig  is 
fennmaradtak.



láttak ilyent.” De a nagy, 1654-es megtérése után – Mme Périer szerint – Pascal, amennyiben 

egészségi  állapota  engedte,  már  csak  a  keresztény  hit  védelmét  szolgáló  művén,  a 

„Gondolatok”-on dolgozott, s emellett legfeljebb gyakorlati, pedagógiai vagy jótékony célú 

munkák foglalkoztatták.  (Az omnibuszt  is  állítólag  azért  találta  fel,  hogy jövedelmével  a 

szegényeken segítsen.)

Pascal legnagyobb jelentőségű tudományos művét azonban évekkel az 1654-es nagy 

megtérés után írta: 1658-ban, négy évvel halála előtt, s méghozzá a „világi hiúság” minden 

kritériumát kielégítő formák között; versenyt hirdet meg egy általa éppen megtalált,  nehéz 

matematikai  probléma  megoldására.  A verseny feltételeit  eleve  úgy rendezi  meg,  hogy a 

nyertes senki más ne lehessen, csak ő. A verseny eredményét összegező jelentésben nemcsak 

a legértékesebb megoldási kísérleteket beküldő matematikusokat intézi el  metsző gúnnyal, 

hanem teljesen hamis színben állítja be a kérdéssel megelőzően foglalkozó matematikusok 

munkáit is. Kétségtelen, hogy ezek, az évekkel a nagy megtérés után írt értekezések jelentik 

Pascal tudományos munkásságának csúcsát.  Ha nem is teremtette  meg bennük – amint  a 

tudománytörténet a legutóbbi időkig hitte – az integrálszámítást, mégis ezek a művek, az antik 

és a  korabeli  infinitezimális  módszerek zseniális  összekapcsolásával  a legfontosabb lépést 

jelentik az infinitezimális számítás XVIII. századi formájának megalapozása felé. Sőt, mint 

azt  az  egyik  legélesebb  szemű  matematika-történész,  Jean  Itard észrevette,  egyes 

részleteikben már a Cauchy–Rieman-féle integrálfogalmat sejtetik.

Ezekkel az értekezésekkel Mme Périer-nek is foglalkoznia kellett  Pascal  életrajzában, 

mert  már  1659-ben  nyomtatásban  is  megjelentek  és  egyszeriben  világhírt  hoztak 

szerzőjüknek. De  Pascal utolsó tudományos művei,  Mme Périer szerint, az űrre vonatkozó 

kísérletei és az azokat követő értekezései voltak, ami pedig az 1658-as versenyprobléma – a 

cikloisszegmentum  területének  és  súlypontjának  meghatározása  –  kapcsán  született 

értekezéseket illeti, „az nem mond ellent ennek az állításnak – írja Mme Périer –, mert anélkül 

találta meg, hogy gondolkozott volna rajta”. Egy fogfájásos éjszakán, álmatlanul gyötrődve 

törte a fejét – gyógyszerként – a kérdés megoldásán, s miután megtalálta, ő maga nem, is 

gondolt a publikálására. Barátai unszolásának engedve egyezett csak bele.

Mme  Périer  ezeket  a  felfedezéseket  távolról  sem  üdvözli  olyan  lelkesen  mint  a 

fiatalkori, még a nagy megtérés előtti periódusból származókat. A janzenista felfogás szerint 

Pascalnak  megtérése  után  már  nem  lett  volna  szabad  pedagógiai  vagy  valamilyen  más 

gyakorlati cél nélkül, önmaga kedvéért foglalkozni tudományával. Ezért Mme Périer öccse 

fiatalkori műveinek jelentőségét eltúlozza, a későbbiekét pedig igyekszik csökkenteni, azokat 

esetlegeseknek tüntetve fel.



Ezt  a  képet,  amit  a  nővér  –  a  janzenista  érdekek  védelmében  –  rajzolt  öccséről,  a 

legutóbbi  időkig  átvette  a  történetírás  is.  Eredeti,  kora  tudományos  színvonalát  messze 

meghaladó, összes kortársánál ötletgazdagabb géniusznak tartották,  akit  azonban vallási és 

irodalmi tevékenysége egyre  jobban eltávolított  a  tudománytól.  Rendkívül  gondos,  pontos 

kísérletezőnek képzelték, a pozitivista kísérletező módszer egyik megalapozójának.

Az újabb tudománytörténeti kutatások eredményei

Matematika

Amilyen  mértékben  a  történészek  –  eredeti  forrástanulmányok  alapján  –  fokozatosan 

megismerték  a  XVII.  század  első  felének  gondolatvilágát,  olyan  mértékben  kezdett 

halványulni  Pascal ötleteinek  és  elméleteinek  eredetisége.  A  gondolatok  történetének 

krónikásai két véglet között ingadoznak: egyrészt, mintegy képletszerűen, néhány egyénbe 

sűrítik a kor bonyolult  és sokrétű eszmevilágát,  másrészt azt  az egységet,  melyet egy-egy 

nagy ember a kor gondolataiból összeállított, építőköveikre bontják föl, s így könnyűszerrel 

kimutathatják, hogy azok a gondolatok másoknál is megtalálhatók.  Pascal esetében az első 

tendenciát a Mme Périer által írt életrajzhoz csatlakozó, régebbi Pascal-irodalom képviseli, a 

másodikat az 1954-ben Pascalról tartott Royaumont-konferencia anyagából ismerhetjük meg. 

A  royaumonti  apátságban  tartott  konferenciák a  Paul  Desjardins által  rendezett  híres 

pontigny-i  dekádok  szervezettebb  utódai,  s  egy-egy  téma  legkiválóbb  és  legkülönbözőbb 

világnézetű  francia  szakértői  hozzák össze.  A Pascal-konferencián  a  második  világháború 

utáni  kor  egyik  leghíresebb  tudománytörténésze, Alexandre  Koyré ismertette Pascal 

tudományos működését.

Először is felszámolja a csodagyerek-legendát. Pascal  tizenhat éves korában írt rövid 

vázlata  a  kúpszeletekről,  de  valószínűleg  később  ugyanerről  a  tárgyról  írott,  s  ma  már 

elveszett értekezése is, a nagy lyoni építész-geométer,  Desargues munkáihoz képest semmi 

újat  nem tartalmaz.  Csupán  világosabban  mondja  el  bennük  mestere,  Desargues  mély és 

nehezen érthető  gondolatait.  Koyré  jól  ért  a  matematikához,  s  tudja,  hogy  Pascal  messze 

legjelentősebb  matematikai  alkotását  az  1658-as  ciklois-verseny  során  keletkezett  művei 

jelentik Ezeket analizálja részletesen. Kimutatja, hogy a Mme Périer által keltett legendával 

ellentétben mennyire komoly, céltudatos és hosszú munka eredményei ezek az értekezések. A 

módszer, amit Pascal a probléma megoldására használ, már legalább az ötvenes évek eleje óta 



érik  benne  –  az  aritmetikai  háromszöggel  kapcsolatban  felmerült  infinitezimális 

megfontolásai  óta.  Maga  a  verseny is,  ahogy azt  Pascal  megtervezi  és  lebonyolítja,  egy 

ügyesen  megszervezett  propagandakampány,  nagy  és  szenvedélyes  prioritási  vita: 

semmiképpen  sem  egy  fogfájásos  éjszaka  gyötrelmének  enyhítésére  kigondolt,  s  Isten 

nagyobb dicsőségére kiadott, jámbor keresztény tevékenység. Az egész verseny arra szolgál, 

hogy  Pascal,  valamint  mestere  és  barátja,  Roberval prioritásigényeit  biztosítsa  más 

matematikusokkal  szemben,  akik  hasonló  módszerekkel  dolgoztak.  Fiatalkori  műveiben 

Pascal Desargues hatása alatt állott, ezekben az 1658-as értekezésekben pedig – Koyré szerint 

– teljesen a Roberval befolyása érvényesül. A módszer, amire Pascal annyira büszke, semmi 

egyéb, mint az ún. indivisibilia-módszer Roberval általi módosítása.

Ez a módszer a XVII. század első felének jellegzetes infinitezimális módszere, s annyira 

bonyolult,  s  a  mai  matematikán  felnőtt  szemnek  annyira  szokatlan,  hogy  a  matematika-

történészek  sokáig  teljesen  félreértették.  Azt  hitték,  hogy  valami  pongyola  és 

megengedhetetlen  módon  „végtelen  kicsi”  elemek  megszámlálhatóan  végtelen  sokszori 

összegezéséről  van  benne  szó.  Koyré mutatta  ki  először  –  az  indivisibilia-módszer  egyik 

megalapozójának,  Bonaventura  Cavalierinek  műveit  analizálva  –,  hogy  ez  a  felfogás 

mennyire nem állja meg a helyét. Az indivisibilia-módszer nem oszthatatlan, végtelen kicsi 

elemeket  összegez,  hanem  oszthatatlan  elemek  halmazaként  felfogott  véges  geometriai 

alakzatok  térfogatait  hasonlítja  össze  elemeik  kölcsönösen  egyértelmű,  egymásra  való 

leképezésének  segítségével.  Ebben  az  interpretációban  Cavalieri módszere  annyira 

szellemessé és modernné válik, hogy a Roberval és  Pascal által végzett módosítást könnyű 

lényegtelennek,  sőt  a  módszert  „félreértésnek”  minősíti.  Roberval ugyanis  megbontja 

Cavalieri elméletének logikai zártságát: az összehasonlítandó alakzatok elemeit nem csupán 

arra  használja  fel,  hegy  segítségükkel  kölcsönösen  egyértelmű  leképezést  létesítsen  két 

halmaz között, hanem valóban összegezi azokat. Cavalieri, ha egy alakzat, pl. egy abc-süveg 

területét akarta kiszámítani, az alakzat elemeit – az 1,2;3,4; stb. egyeneseket – arra használta 

fel, hogy segítségükkel kölcsönösen egyértelmű leképezést létesítsen a keresett területű figura 

és egy ismert területű geometriai idom, pl. egy félkör között. Ez a módszer matematikailag 

helyes  és  szigorú.  Roberval azonban  összegezi  az  elemeket,  s  hogy  ezt  megtehesse,  az 

egyenesek helyett  „végtelenül  vékony” téglalapokat  vesz fel.  Ez az eljárás a határátmenet 

vagy valamilyen azt helyettesítő művelet megadása nélkül megalapozatlan és félrevezető. A 

határátmenet fogalmát csak a XIX. század elején tisztázza a matematika, s így Roberval, aki 

enélkül  próbál  bevezetni  egy  csak  ennek  segítségével  elvégezhető  műveletet,  valóban 

súlyosan  vét  a  precizitás  és  szigorúság követelménye  ellen.  S  ha  elfogadjuk  Koyré  véle-



ményét, hogy Pascal mindenben mestere, Roberval nyomdokain haladt, s csupán az ő eszméit 

tette át világosabb nyelvre, mint fiatal korában a Desargues-éit, akkor ez az ítélet rá is áll.

Koyré interpretációja Pascal művének egyik nagyon lényeges, s addig csaknem teljesen 

elhanyagolt vonására hívta fel a figyelmet: kimutatta, milyen nagy hatással voltak az annyira 

eredetinek tartott géniuszra kortársai.

Pascal  azonban  önálló  gondolkodó  is.  Annyira  vagy majdnem annyira  gondolkodó, 

mint a gondolkodás szimbólumává vált kortársa, Descartes. S talán többet tanult  Descartes-

tól,  az  ellenféltől,  mint  Robervaltól  a  mesterétől.  S  éppen  erre  nem  figyelt  fel  Koyré 

professzor éles szeme. Pascal ugyanis megtalálja azt a határátmenetet helyettesítő módszert – 

az  antik  kimeríthetetlenségi  módszerben  –,  amelynek  segítségével  Roberval pontatlan 

elmélete  pontossá  tehető.  Ez  a  módszer  annyira  pontos  és  „modern”,  hogy egyik  kitűnő 

ismertetője, B. L. van der Waerden azonosnak tekinti a mi határátmenet-műveletünkkel.

A kimeríthetetlenségé módszerben valamilyen szabály szerint szerkesztett idomsorozat 

szerkesztési szabályáról kell kimutatni azt,  hagy az vég nélkül folytatható, annak ellenére, 

hogy az így szerkesztett idomok mind egy adott idom területén belül (vagy kívül) maradnak. 

Pascal kezében a szerkesztés egy minden határon túl finomítható területbeosztássá alakul, 

amelynek  elemeit  a  Cavalieri-féle  indivisiblia-elmélet  szabályai  szerint  kölcsönösen 

egyértelmű vonatkozásba hozza egy ismert területű idom elemeivel.

Itt sem teljesen önálló: ezt a módszert már alkalmazta valaki – a cikloisszegmentum 

területének kiszámítására – s éppen Roberval pontatlan módszerének kritikájaként: Descartes, 

1638-ban.  De  Descartes visszariadt  a  módszer  általánosításától. Pascal  azáltal,  hogy 

világosan  kidolgozza  alapjait  és  általánosítja,  megnyitja  az  utat  a  XVII.  század  végének 

legnagyobb jelentőségű matematikai felfedezése, az algebrai egyenletekkel le nem írható ún. 

transzcendens görbék tárgyalását lehetővé tevő infinitezimális számítás felé. S ez sokkal több, 

mint amennyit Koyré interpretációja megengedett számára.

Fizika 

A fizikus  Pascalt  Koyré professzor  az  abszolút  űrre  és  a  levegő  nyomására  vonatkozó 

kísérletein keresztül mutatja be. Ezeket az 1646–48-ban végzett kísérleteket már Mme Périer 

igen  nagyra  tartotta,  s  nyomában  a  tudománytörténet  mint  a  gondos,  mindenre  kiterjedő, 

modern kísérleti módszer megszületését tartotta számon. Ezek a kísérletek két, többé-kevésbé 

összefüggő  csoportra  oszthatók.  Az  elsőbe  azok  tartoznak,  amelyeket  1646  őszén,  1647 



tavaszán végzett Rouen-ban az abszolút űr létrehozhatóságának bizonyítására. A másodikba a 

Puy de Dôme-i kísérlet, s az azt követő értekezések tartoznak. Ezt a kísérletet  Pascal  1647 

novemberében megadott  részletes  utasításai  alapján sógora, Florin Périer hajtotta  végre a 

Clermont melletti  másfélezer  méter  magas  Puy  de  Dôme-on:  a  hegy  különböző 

magasságaiban  a  legnagyobb  gonddal  elvégezve  a  Torricelli-féle  kísérletet,  mérve  a 

higanyoszlop magasságát a különböző magasságokban. Ez a kísérlet volt hivatva bizonyítani, 

hogy a higanyoszlopot a külső levegő nyomása tartja egyensúlyban.

Az első csoportba tartozó rouen-i kísérletek mind a Torricelli-féle kísérlet megismétlései 

vagy különféle változatai. A Puy de Dôme-i kísérlet ötlete merőben új, de valószínűleg nem 

Pascaltól származik.

Koyré kimutatta,  hogy a  rouen-i  kísérleteket,  amelyeket  a  tudománytörténet  addig  a 

pontos  és  lelkiismeretes  experimentális  munka  iskolapéldáinak  tartott,  Pascal soha  sem 

végezhette  úgy  el,  ahogy  leírta.  Egy  részük  ugyanis  a  leírás  alapján  egyszerűen 

elvégezhetetlen.  Még  súlyosabb  hiba,  hogy  a  „pontos”  leírás  elhallgat  szembeötlő,  s  az 

értelmezés  szempontjából  nehézségeket  okozó  fontos  jelenségeket. Pascal nem  a  mai 

értelemben  vett  kísérletező:  a  rouen-i  kísérletek  bizonyos  értelemben  véve  „rétorikus 

kísérletek”,  a  hallgatóságra  akar  velük  hatni,  segítségükkel  ellenfeleit  akarja  legyőzni.  A 

kísérleteket  összefoglaló  értekezésben,  s  az  ezt  követő  vitairatokban  is  ez  a  tendencia 

érvényesül, s itt is többnyire csak mások ügyetlenebb érveit öltözteti át hatásosabb és szebb 

köntösbe.  „A pascali  szó  mágiája  –  foglalja  össze  fejtegetéseit  Koyré –  veszélyes  dolog, 

aminek  nehéz,  de  annál  inkább  szükséges  mindenképpen  ellenállani.”  A Puy  de  Dôme-i 

kísérletből kinőtt értekezése, amely a levegő nyomásáról és a folyadék egyensúlyáról szól, s 

amelyben  a  levegőt  a  légnyomás  jelenségeinek  tárgyalása  szempontjából  azonosítja  a 

folyadékokkal, megint mások munkáját egységesíti és szervezi. Hiszen már Descartes is úgy 

tekintette a levegőt, mint valami könnyű folyadékot.

A fizikus  Pascal  mégis  sokkal  többet  tett  ennél.  Ha valóban csak  mások ötleteinek 

ügyes megvalósítója és kortársai eszméinek világos és szép szavú interpretátora lett volna, 

sohasem vált volna oly legendás hírűvé. Azt hisszük,  Pascal  ezen a területen is túlment a 

Koyré által adott interpretáció keretein.

Galilei egyik tanítványa, Baliani már 1630-ban sejtett  valamiféle összefüggést az űr 

előállíthatósága  és  a  külső  levegő  súlya  között:  a  külső  levegő  súlyát  vette  azon  erő 

mértékének, ami szükséges az űr kísérleti megvalósításához. Ehhez a véleményhez Galilei is 

csatlakozott,  s  nyomukban  az  itáliai  tudósok  munkáját  élénk  figyelemmel  kísérő  francia 

matematikusok  mind  igen  nagy jelentőséget  tulajdonítottak  az  űr  kérdésének.  Különösen 



Gassendit,  az  antik  atomizmus  újraélesztőjét  izgatta  a  probléma,  mert  az  ő  atomisztikus 

világmagyarázatához elengedhetetlenül szükséges volt  az atomok közötti  űr létezése. Nem 

véletlen,  hogy 8 ismételte meg elsőként a Puy de  Dôme-i kísérletet.  Az űr kérdése döntő 

jelentőségű  volt  az  arisztotelianizmus  elleni  küzdelemben  is.  Pascal is  az  arisztoteliánus 

professzorok elleni támadásai során mélyedt el a probléma kísérleti és elvi kérdéseiben. S 

messze a szakfizika keretein túl, elterjedt az űrkérdés a kor filozófiai és szépirodalmában is, 

akárcsak  ma  a  relativitás  elmélete.  Az  űrre  vonatkozó  kísérletek,  s  azoknak  valamilyen 

képzelt vagy mérhető mennyiség változásával való magyarázatai – legyen ez az „űrtől való 

irtózás” különböző foka, a levegőoszlop változó nyomása vagy az atomok közötti különböző 

erejű kohézió – annyira beleillenek a XVII. század közepének fizikai gondolkodásába, hogy 

inkább  az  lenne  a  különös,  ha  nem  merülnének  fel  egyszerre  egymástól  többé-kevésbé 

függetlenül erre vonatkozó kísérletek és magyarázatok. A XVII. század közepén a természet 

jelenségeinek változó, matematikai vagy matematizálható mennyiségek segítségével történő 

leírása  általános  törekvés.  Pascal eredetisége  abban  áll,  hogy Galilei és  Newton között 

mindenkinél  jobban  ért  a  változó  mennyiségek  kísérleti  adatokkal  összefüggésbe  hozható 

megválasztásához. Descartes mindig kész fizikájában új, a tapasztalattal semmi kapcsolatban 

nem  álló  mechanisztikus  elvek  és  modellek  bevezetésére. Gassendi és  követői  teljesen 

közömbösek az elvek egységével és zártságával szemben, számukra csak az empirikus adatok 

a döntőek, elvek és feltevések egyetlen rendszerbe való összehozásával nem törődnek.

Pascalnál a fizika kísérletek segítségével kiválasztott axiómák és belőlük levezethető 

propozíciók rendszere lesz. A kísérletek – végső soron érzékszervi adatok – azért játszanak 

lényeges  szerepet,  mert  ezek  ellenőrzése  nélkül  bármiféle  fantazmagóriát,  ötletet,  víziót 

felvethetnének elvként. A kísérletek döntenek a feltevések kiválasztásában: ha egy feltevésből 

olyasmi következik, ami ellentmond akár egyetlen tapasztalati ténynek is, akkor ezt a feltevést 

el  kell  vetni.  A  természet  leírására  bevezetett  változó  mennyiségek  nem  lehetnek 

akármilyenek: be kell illeszkedniük egy ellentmondásmentesen és a lehető legtakarékosabban 

megválasztott feltevésrendszer keretei közé.

Amikor  a  Puy de  Dôme-kísérletben,  s  a  belőle  kinövő,  folyadék és  légnemű testek 

egyensúlyáról  szóló értekezésében a jelenségek változó mennyiségekkel történő leírásának 

szempontjából azonosan kezeli a levegőt és a folyadékokat, és az egész jelenségterületet egy 

egyszerű,  zárt  és  ellentmondásmentes  feltevésrendszer  keretei  között  tárgyalja,  egyik 

legnagyobb lépést teszi az elméleti fizika megteremtése felé. S ez sokkal jelentősebb, mint az 

a  kérdés,  hogy  kitől  vette  az  ötletet  kísérleteihez.  A fizika  Pascal  elegáns  és  esztétikai 

követelményeket is kielégítő megfogalmazásában más lesz, mint előtte volt. A kísérlet válik 



az  axiómarendszer  alapjává,  de  a  kísérletek  segítségével  megszerkesztett  axiómarendszer 

túlnő az egyes kísérleteken: alkalmassá válik arra, hogy új, s még meg sem figyelt tapasztalati 

tényekre következtessünk belőle.

A fizika Pascalnál a „természet nagy könyvének” szövegmagyarázata és apologetikája 

lesz. Ahhoz hasonlóan, ahogy a „Gondolatok” az emberé. Talán nem véletlen, hogy az ember 

„axiomatikája”,  amit  a  „Gondolatok”-ban vázolt,  töredékek  szinte  rendezhetetlen  halmaza 

maradt. Minden kor megkísérel újrarendezni a maga számára belőlük egy  Pascalt: az első, 

Port-Royal kiadás egy orthodox janzenistát, a XIX. századvég egy pozitivistát, a XX. század 

közepe egy egzisztencialistát. S ha egy modern regényben Pascal egy töredékével találkozunk 

jelmondatként, az annyit jelent, hogy valaki újra átértelmezte Pascalt, növelte a „legendát”. A 

modern történetírás viszont feltárja és leleplezi a legendák eredetét.



Az átlag uralma és rémuralma...3

A Gauss-görbe története

A Természettudományi Közlöny 1967. évi 2. számában sok olvasó érdeklődését felkeltő  

cikksorozat  indult  „Játék  és  matematika”  címmel.  Az  első  közlemény  a  

valószínűségszámítás néhány alapfogalmát és alaptörvényét ismertette, s többek között  

rendkívül világosan és tömören megmagyarázta az olvasónak az „ún. Gauss-görbe”  

mivoltát s szerepét a valószínűségszámítás megalapozásában.

A  figyelmes  olvasó  bizonyosan  észrevette,  hogy  Rényi  professzor  cikkében  

következetesen mindig az „úgynevezett Gauss-görbéről” beszél, s nem ok nélkül. Az ún.  

Gauss-görbe felfedezéséhez ugyanis nem sok köze van a nagy Gauss-nak, s a görbe  

valószínűség-számításban játszott szerepének a tisztázásához pedig még sok más tudós  

munkája  is  kellett  Gaussén  kívül.  A történetből,  márcsak  az  ún.  Gauss-görbe  nagy  

gyakorlati fontossága miatt is, érdemes elmesélni néhány töredéket.

Newton még nem volt világhírű, s Sir Isaac sem volt,  amikor a naplójáról híres politikus-

világfi, Samuel Pepys a segítségét kérte a következő feladathoz: Három játékos kockázik. Az 

első játékos hatdobásonként legalább egyszer hatost akar dobni, a második tizenkét dobásból 

legalább kétszer, a harmadik tizennyolc dobásból legalább háromszor akar hatost dobni. Mik 

az esélyeik?

Newton  sokára  s  meglehetősen  körülményesen,  az  összes  lehetőségek  részletes 

felsorakoztatásával találta meg a választ. Csak néhány év múlva vette észre a nagy bázeli  

matematikus,  Jacob  Bernoulli  (1654–1705),  hogy  az  efféle  kérdésekben  (ti.  amikor  egy 

esemény legalább 1, 2, 3, általában  n-szeri bekövetkezésének az  esélyét kell megkeresni  n 

egymástól független dobás, azaz n egymástól független kísérlet esetében) úgy segíthet magán 

az ember, hogy egy kéttagú (latin szóval: binomiális) kifejezés n-edik hatványát írja le az n-

nél alacsonyabb hatványok szerint kifejtett formában. Az így felírt alak együtthatói adják meg 

az esemény 1, 2, ..., n-szeri bekövetkezésének valószínűségét.

Képletek és részletek helyett  az egyszerű ábrázolással megelégedve, tekintsük a „fej 

vagy  írás”  játék  öt  egymás  utáni  dobását.  Minden  dobásnál  egyformán  valószínű,  hogy 

kapunk-e fejet vagy sem, s így mindkét valószínűség 1/2-del jelölhető. Annak az eseménynek 

3 Forrás: Vekerdi László:  Az átlag uralma és rémuralma... A Gauss-görbe története. = Természet Világa 99 
(1968) No. 6. pp. 267–270.



a valószínűségét, hogy az öt dobásból legalább 0, 1, 2, ..., 5-ször következik be fej, Bernoulli 

képlete  szerint  úgy  kapjuk  meg,  hogy  felírjuk  a  (0,5+0,5)5 binomiális  kifejezés  kifejtett 

alakját. Az eredményt az 1. ábra mutatja, ahol a vízszintes tengelyen a fej 0, 1, 2, ..., 5-szöri  

„bekövetkezését”  tüntettük  fel,  a  függőleges  tengely  pedig  azt  mutatja  meg,  mi  annak  a 

valószínűsége, hogy 5 dobásból 0, 1, 2, ..., 5-ször következik be fej. 

1. ábra. A (0,5+0,5)5 binomiális valószínűségeloszlás ábrázolása

Ez  az  ábra  tehát  a  valószínűség  „eloszlását”  ábrázolja  a  fej  0,  1,  2,  ...,  5-szöri 

„bekövetkezésére”  (5  dobásból);  éppen  ezért  valószínűségeloszlásnak  vagy  röviden 

eloszlásnak nevezik. S tekintve, hogy kéttagú (binomiális) kifejezés szabta meg az eloszlás 

alakját,  binomiális eloszlásról beszélünk. A 2. ábra 10 dobás esetében mutatja a binomiális 

eloszlást.

2. ábra. A (0,5+0,5)10 binomiális valószínűségeloszlás ábrázolása



[Ezt a  (0,5+0,5)10 kéttagú kifejezés kifejtett alakjából rajzoltuk meg.] Ha a kéttagú kifejezés 

hatványkitevője nem 5 vagy 10, hanem sokkal nagyobb, a kiszámítás nehéz; annál nehezebb, 

minél nagyobb a kitevő. Abraham de Moivre vette észre s közölte 1733-ban, hogy elég nagy 

szám  esetében  a  nehézkessé  váló  binomiális  képlet  helyett  igen  jó  megközelítésként 

használható egy egyszerűbb képlet is. Az ő képlete által leírt görbét lerajzolva, szép szabályos 

harang alakú formát kapunk (3. ábra). Ezt a  harang alakú de Moivre-féle görbét nevezik a 

matematikusok  Gauss-görbének.  Abraham  de  Moivre  nagy  felfedezése  –  mai  nyelven 

kifejezve – az volt,  hogy minél nagyobb a dobások n száma, annál jobban megközelíti  a 

Bernoulli által definiált binomiális eloszlás a Gauss-görbe által leírt eloszlást.

Abraham de Moivre (1667–1754), miután 1688. április 27-én kiszabadult a St. Martin-i 

börtönből,  ahová  a  protestánsok  szabad  vallásgyakorlását  engedélyező  Nantes-i  Ediktum 

visszavonása (1685. okt. 18.) után zárták, azonnal Angliába menekült és soha többé nem tért 

vissza Franciaországba.

Angliában magántanítóskodásból tengette életét.  Egyszer egyik előkelő tanítványánál 

kezébe került Newton már akkoriban híres nagy műve, a  Philosophiae Naturalis Principia  

Mathematica. Ez a könyv ma nagy csillagászati és fizikai felfedezései miatt híres, a maga 

korában azonban a korabeli  matematika hatalmas és  színvonalas  kompendiuma is  volt.  A 

matematikatanításból  élő  de  Moivre  ijedten  látta,  hogy jóformán  semmit  sem ért  belőle. 

Megvásárolta hát a könyvet s lapokra szedve állandóan magával hordozta; így – miközben 

egyik tanítványától a másikig szaladgált – az egész könyvet betéve megtanulta. 

Fárasztó  napi  munkája  után  de  Moivre  –  az  akkori  londoni  tudósok  és  dilettánsok 

szokása  szerint  –  többnyire  a  sok  londoni  kávéház  egyikébe  tért  be  pihenni  és  dolgozni. 

Newton könyve alapján kitűnő matematikussá képezte magát, s a kávéházi játékosok szívesen 

kérték s fizették meg tanácsát.

De Moivre ügyes válaszai még a nagy Newtonnak is megtetszettek – Newton ugyanis 

Londonba kerülve maga is el-eljárt a kávéházakba –, s meghívta a franciát, beszélgetnének az 

ő otthonában, kényelmesen, matematikai kérdésekről. A bizalmatlan, félénk természetű Sir 

Isaac  és  a  menekült  matematikus  között  meleg  barátság  szövődött,  és  de  Moivre  annyira 

megnyerte  Newton  bizalmát,  hogy  az  rendszerint  hozzá  utasította  a  nehéz  matematikai 

problémákkal jelentkezőket: „Kérdezzék meg Mr. de Moivre-t, ő jobban ért ehhez még nálam 

is” – szokta mondogatni. Legalábbis így meséli ezt a valószínűségszámítás korai történetének 

jeles krónikása, de Moivre prioritási jogának késői védelmezője, F. N. David.



3. ábra. „Gauss-görbe”

Hanem azért nem ok nélkül nevezték el a görbét Gaussról. A matematikusok fejedelme 

mutatta  meg  ugyanis,  hogy  a  csillagászati  helymeghatározások  „véletlen  hibái”-nak  az 

eloszlása elég sok mérés esetében éppen ez által a görbe által jellemezhető. Ez a felismerés 

fordulópont  volt  a  matematika  történetében:  a  valószínűségszámítás  kinőtt  a 

szerencsejátékoknál tapasztalható modellek köréből, s a valóság megismerésének egyik fontos 

– egyre fontosabb – eszköze lett.

Az a tény, hogy a véletlen hibák eloszlása elég sok mérés esetében a Gauss-görbével 

jellemezhető,  tapasztalati tény,  nem lehet  matematikailag  bizonyítani,  nem lehet  mélyebb 

elvből levezetni. Nem matematikai szükségszerűség, hogy a mérési hibák eloszlását Gauss-

görbe írja le. De ha a véletlen hibák eloszlását Gauss-görbe írja le – márpedig a tapasztalat ezt 

mutatja  –,  akkor egy  igen  egyszerű  matematikai  módszer,  a  „legkisebb  négyzetek  elve” 

használható  az  „összes  mért  adattól  legkevésbé  eltérő  érték”  kiszámítására,  és  ezen  érték 

„valóditól” való eltérésének a megbecsülésére.

F. von Hagen mutatta meg 1837-ben, hogy a hibák eloszlása akkor Gauss-típusú, ha 

teljesül  a  következő  három  feltétel:  1.  a  mérések  középértékétől  számított  eltérések  (a 

„hibák”) sok kicsiny eltérésből tevődnek össze; 2. a pozitív és negatív eltérések egyformán 

valószínűek; 3. az egyformán jó mérések legvalószínűbb értéke éppen a mérések számtani 

középértéke. Ha ezek a feltétélek teljesülnek, akkor a hibák eloszlását Gauss-görbe adja meg, 

s a mérési adatok elemzésére a „legkisebb négyzetek módszere” alkalmazható (4. ábra).

A csillagászati és a földméréstani mérések a 18. sz. második felében s a 19. sz. elején 

ugrásszerűen pontosabbá és precízebbé váltak az addigiaknál. A 18. sz.-ban gyorsan fejlődött 

az optika és az optikai műszergyártás; a csillagászati és geodéziai helymeghatározások céljára 

sok  részből  összetett,  finom  műszereket  készítettek.  Ezekkel  az  új  műszerekkel  végzett 

méréseknél 1. az egyedi mérések eltérése a mérések középértékétől a műszer sok kis finom 



alkatrészének kicsiny eltéréseiből tevődött össze; 2. a pozitív és a negatív irányú eltérések a 

mérések számtani közepétől körülbelül egyformán gyakoriak voltak; és 3. a méréseket nem 

terhelte durva egyoldali hiba.

4. ábra. Normális eloszlás esetében a középértéktől jobbra-balra számított egyszeres „szóráson” belül található az 
adatok kb. 68%-a, kétszeres szóráson belül kb. 95%-a. Így a „szórással” lehet kifejezni a középérték 

megbízhatóságát

A matematikai modell tehát kitűnően megfelelt a valóságos helyzetnek, s így a modellre 

épülő matematikai eljárás kiválóan használható, klasszikus módszer lett a mérések elemzésére 

és  értékelésére.  S  amint  az  történni  szokott,  az  egyik  területen  oly  jól  bevált  módszert 

megpróbálták alkalmazni más, eredeti alkalmazási körétől idegen területen is.

Adolphe Quetelet (1796–1874) eredetileg csillagász volt és geodéta; 1820-tól a belga 

királyi  csillagvizsgáló  intézetet  igazgatta  és  földméréstant  adott  elő  a  Királyi  Katonai 

Akadémián.  A Gauss-görbe történetében sorsdöntő  könyve,  az  Essai  de  Physique  Sociale 

(1835)  a  társadalmi  berendezkedések  állandóságát  –  ne  felejtsük  el,  Quetelet  a  Szent 

Szövetség  korában  írt  –  igyekezett  bizonyítani  a  statisztikus  átlagok  (vélt)  állandósága 

alapján. Az átlagok értelmezésére a Gauss-féle hibagörbét a csillagászati és geodéziai mérések 

világából áthelyezte az emberek és a társadalmi jelenségek világába. Azt tanította, hogy az 

emberek  mérhető  tulajdonságainak  (pl.  testmagasságának)  a  mérések  számtani 

középértékétől,  átlagától való eltérése a „természet véletlen hibája”, a nagyon sok mérésből 

számított átlag pedig nem egyéb, mint maga az „ideális norma”, a „normális érték”. Így az ő 

átírásában a Gauss-féle hibagörbéből Gauss-féle  normálgörbe lett, s a görbe által jellemzett 

eloszlásból normális elosztás.



Quetelet  elméletét  a  méréseket  és  mennyiségi  jellemzéseket  kedvelő  19.  századi 

emberek nagy rokonszenvvel fogadták. Hiába tiltakozott a század legnagyobb élettantudósa, 

Claude  Bernard  „az  átlag  rémuralma”  ellen  a  biológiában,  hiába  gúnyolta  ki  Quetelet 

módszerét  a  valószínűségszámítás  legjobb  19.  századi  mestere,  Joseph  Bertrand;  a  kor 

Quetelet  elképzeléseinek  és  módszereinek  kedvezett.  Általános  érvényűnek  tekintették  a 

mérési  hibák  kiegyenlítésére  kidolgozott  matematikai  módszert,  s  így  a  Gauss-féle 

„normálgörbe” és az átlag a statisztikai számítások révén mindenhová behatolt, oda is, ahol 

alkalmazásának  semmi  értelme  sem  volt.  Ezt  a  fonák  helyzetet  Bertrand  jellemezte 

legtalálóbban 1888-ban megjelent valószínűségszámítási könyvében: „Az átlagember testébe 

a belga tudós  átlaglelket helyez. Az  átlagerkölcs is kiszámítható, 20 000 jellemet kell csak 

összegezni. Az átlagembernek nincs szenvedélye s nincs bűne, nem bolond és nem bölcs, nem 

tudatlan és nem tudós és általában szundikál, mivelhogy ez az  átlag az ébrenlét és az alvás 

között;  nem  mond  igent  és  nemet,  és  általában  minden  tekintetben  közepes.  Miután  38 

esztendeig úgy élt általában, mint az egészséges katona, az átlagember meghal, nem a kor 

miatt, hanem valamilyen átlagbetegségben, amit a statisztika fedezett fel számára.”

A 19. sz. végén azonban senki nem hallgatott Bertrandra, s Quetelet átlaga és a Gauss-

féle  „normálgörbe”  valóságos  diadalmenetben  vonult  be  mindenhová,  például  Sir  Francis 

Galton  „nagyszerű”  munkássága  révén  az  örökléstanba,  évtizedekig  késleltetve  Mendel 

felfedezésének a megismerését. A matematika alkalmazása, ha az alkalmazás feltételei nem 

kellően tisztázottak, könnyen többet árthat, mint amennyit használ.

Éppen  az  alkalmazás  feltételeinek  gondos  kiválogatása  miatt  hatottak  Quetelet 

statisztikai  ötletei  annyira  termékenyítően  a  gázok  kinetikus  elméletében.  A  mozgó 

gázrészecskék „társadalmára” ugyanis alkalmazható Quetelet  statisztikája és átlaga: itt  van 

értelme  a  „gázrészecskék  átlagos  mozgási  energiájának”  –  ami  nem  egyéb,  mint  a  gáz 

hőmérséklete  –,  és  van  értelme  a  mozgási  energia  Gauss-féle  normálgörbe  szerinti 

eloszlásának, mivel éppen ennek a segítségével lehet megmagyarázni a gáz tulajdonságait a 

rugalmas golyócskáknak elképzelt gázmolekulák ütközéseiből.

Ez  volt  James  Clerk  Maxwell  (1831–1879)  egyik  nagy  felfedezése,  s  ebből  a 

felfedezésből fejlődött ki rohamosan a statisztikus mechanika elmélete. Erősen hatott – ha 

sokszor közvetve is – a statisztikus mechanika alapjául szolgáló matematikai modell az egész 

matematikai statisztika és valószínűségszámítás fejlődésére.

A hatás  nem  is  annyira  a  módszerek,  mint  inkább  a  statisztikai  szemlélet  alapos 

átalakítása miatt volt fontos. Quetelet naivul értelmezett átlagát felváltotta a  minta fogalma; 

észrevették, hogy az összes vizsgálandó egyénből álló alapsokaságot, a  populációt nem az 



egyedek „átlagával”, hanem a populációból találomra kiragadott egyedek halmazával – ez a 

minta – kell jellemezni.

A csak képzeletben létező, fiktív átlaggal ellentétben a minta ténylegesen létezik; elemei 

tényleges számadatokkal jellemezhetők, megfelelő beosztás és skála szerint csoportosíthatók. 

Ilyen  csoportosítás  szerint  feltüntetve  az  egyes  elemek  gyakoriságát,  szemléletes  ábrát 

kapunk. Ez az ábra, ahogyan nevezik a hisztogram, adja meg a kérdéses minta eloszlását (5. 

ábra).

5. ábra. Normális eloszlással megközelíthető minta hisztogramja és normális eloszlásgörbéje

A hisztogram  alakja  gyakran  hasonlít  a  Gauss-görbe  által  meghatározott  normális 

eloszlás  alakjához;  ebben  az  esetben  –  akárcsak  a  Gauss-görbével  jellemző  hibaeloszlás 

esetében – használhatjuk a minta jellemzésére az egyes értékek számtani közepét és a szórást. 

Természetesen  egyáltalán  nem szükségszerű,  hogy a  minta  eloszlása  normális  eloszláshoz 

hasonlítson,  s  az  is  lehetséges,  hogy a minta  olyan kevés  elemű,  hogy jószerivel  nem is 

beszélhetünk  eloszlásról.  Mégis  –  megfelelő  óvatossággal  –  ilyenkor  is  lehet  használni  a 

populáció  statisztikai  jellemzésére  a  normális  eloszlás  esetében  érvényes  egyszerű 

matematikai  módszereket,  ilyenkor  is  a  normálgörbére  kiszámított  táblázatok segítségével 

lehet megmondani, mi a valószínűsége, hogy a populáció középértéke az adott határok között 

található.

Ezt  a  lehetőséget  egy  roppant  nevezetes  tétel  biztosítja.  Eszerint  a  populációból  

találomra vett minták középértékeinek az eloszlása megközelítőleg normális eloszlás: azaz a 

mintaátlagok eloszlása annál jobban megközelíti a normális eloszlást, minél több mintaátlagot 

veszünk számításba. S ez mindenképpen így van, bármilyen is egyébként az egyes minták 

eloszlása vagy akár magának a populációnak az eloszlása (6. ábra).



6. ábra. A felső hisztogram által megadott populációból vett 100 minta középértékének a megoszlását mutatja az 
alsó hisztogram. Figyeljük meg, mennyire jobban megközelíti a normális eloszlást

Ez a tétel az alapja az egész klasszikus matematikai statisztika módszertanának; ez az 

alapja  a  különféle  statisztikai  próbáknak,  az  úgynevezett  „szignifikáns  különbség” 

számításának,  a  statisztikus  összefüggések  vizsgálatának.  S  ezáltal  a  Gauss-görbe, 

helyesebben  a  normális  eloszlás  sokáig  egyik  alapvető  eszköze  volt  a  természet  és  a 

társadalom statisztikai vizsgálatának.

A második világháború óta rohamosan fejlődő valószínűségszámítás hatására kifejlődő 

újabb  s  hatásosabb  módszerek  mindinkább  kiszorítják  a  gyakorlatból  a  klasszikus 

matematikai statisztikát, a normális eloszlás és a mintaátlagokra vonatkozó tétel jelentősége 

azonban nem csökken. Sőt, éppen a modern valószínűségszámítási kutatások tükrében látszik 

az  igazi  nagy  jelentősége  a  normális  eloszlás  fogalmára  épülő  „centrális  határeloszlás-

tételeknek”, amelyek szerint: sok egymástól független valószínűségeloszlás összessége igen 

általános feltételek mellett normális eloszláshoz közelít.

Ennek  a  mély  értelmű  és  fontos  tételnek  a  megértése  természetesen  csak  testes 

valószínűségszámítási tankönyvekből remélhető; itt csupán de Moivre tételére szeretnénk vele 



kapcsolatban figyelmeztetni, amely szerint, láttuk, a normális eloszlás a binomiális eloszlás 

határesetének tekinthető.

A Gauss-görbe története így a centrális határeloszlás-tétel egyik különleges esetétől, a 

de  Moivre-tételtől  a  modern  valószínűségszámítás  nehéz,  absztrakt  elméletéig  tart,  s  a 

megismerés és szemlélet sokféle változásán át mutatja a matematikai fogalom gazdagodó, de 

alapjában változatlan lényegét.



Egy nagy matematikus neveltetése – Norbert Wiener4

„Minden gyerek, érzelmi biztonsága kedvéért, szilárdan hisz a  

körülötte levő világ rendjében; ezért nem forradalmár a gyerek,  

inkább  ultra-konzervatív.  Akarja  hinni,  hogy  szülei,  akiktől  

helyzete  függ  a  környező  világban,  jók  és  bölcsek.  Amikor  

azután  felfedezi,  hogy  nem  azok,  kénytelen  szembenézni  a  

magánnyal, s meg kell formálnia véleményét a világról, amiben  

nem egészen bízik többé.”

Norbert Wiener

Köztudomású, hogy a matematikai nevelést korán kell kezdeni, a matematikusok korán érnek, 

a legjobb teljesítményük, akár a futballistáké, csak fiatal korukban remélhető. Éppen ezért az 

ő nevelésük is olyan szigorú, sportszerű tréninggel és versenyekkel van egybekötve, mint a 

labdarúgóké.  Hasonlítanak  az  utóbbiakhoz  nagyfokú  egyoldalúságukban  is:  igazán  nagy 

matematikus ritkán ért saját szakmájának egy speciális részterületén kívül egyébhez, a kitűnő 

kapus  többnyire  igen  gyenge  csatár  vagy  centerhalf,  és  megfordítva.  Labdarúgó  és 

profimatematikus, egyaránt egy végsőkig differenciált kultúra kényes termékei, speciális és 

igen komoly neveltetési igényekkel.

Norbert Wiener (1894–1964), korunk egyik legnagyobb és leghatásosabb matematikusa 

talán éppen azért volt elejétől végig haragban vagy legalábbis barátságtalan viszonyban kora 

legtöbb vezető matematikusával,  mert  neveltetése is, egyénisége is eltért  a matematikusok 

többségére érvényes fenti szkémától.  „Ex-prodigy” („Az egykori csodagyerek”) című híres 

könyvében maga meséli el gyerekkorának s neveltetésének érdekes történetét.

Apja,  Leo Wiener  az  Orosz  Birodalomban született,  Varsóban járt  iskolába,  s  rövid 

berlini  tanulás után kivándorolt  Amerikába.  Kalandos tervekkel  és fillér  nélkül érkezett,  s 

saját  erejéből,  irtózatos  munkával  és  hihetetlen  küzdelemmel  jutott  Amerika  legelőkelőbb 

egyetemén, a Massachusetts állambeli Harvard egyetemen előbb egyszerű, majd professzori 

álláshoz. A szláv filológia professzora volt, anélkül, hogy neki magának valamiféle egyetemi 

végzettsége  lett  volna.  Annál  inkább  volt  azonban  tehetsége:  valóságos  nyelv-csoda volt, 

nemcsak a közismert nyelvek legnagyobb részét tudta kifogástalanul, ismerte például a kelta 

4 Forrás: Vekerdi László: Egy nagy matematikus neveltetése. = Család és Iskola 17 (1966) No. 9. pp. 28–30. 



nyelvet is, és tehetsége meg hallatlan szorgalma előtt nem volt akadály.

Ezzel  a  lendülettel  kezdte  korán  tehetségesnek  látszó  fiát  –  és  a  fiú  két  nővérét, 

Constancét és Berthát is – nevelni. Norbert Wiener a beszéddel egyidőben tanult meg olvasni, 

s mikor buzgó apja észrevette, hogy fiát a természettudományos könyvek képei érdeklik, egy 

vegyészhallgatót  rendelt  a  járóka mellé,  aki  egy kis  kémiai  laboratóriumot rendezett  be a 

gyerekszobában.  „Természetesen...  –  írja  Wiener  –  leginkább  a  szagosabb  kísérletek 

érdekeltek...”

Voltak az apa pedagógusi buzgalmának veszedelmesebb megnyilvánulásai is, főleg a 

matematika és a nyelvek oktatásában. Különösen a matematikai példákban elkövetett hibákat 

büntette  szigorúan,  ezek  a  matematika-órák  valódi  kínokkal  terhesek  lehettek,  még  öreg 

korában is borzadva emlékszik rájuk az egykori tanítvány: „A leckéim gyakran végződtek – 

írja  –  családi  jelenetben.  Apám  dühöngött,  én  sírtam,  anyám  igyekezett  megvédeni, 

sikertelenül...”

Tízéves  koráig  teljesen  az  Atya  nevelte  fiát,  s  a  tehetséges  és  kivételes 

emlékezőképességgel  megáldott  gyerek  addigra  olyan  sok  mindent  megtanult,  hogy 

értelmetlenség  lett  volna  a  korának  megfelelő  iskolai  osztályba  íratni.  Szellemi  érettsége 

szerint  a  14–15  éves  kamaszok  közé  került,  ugyanakkor  azonban  testi  fejlettsége  és 

érzelemvilága szerint még teljesen gyerek volt. Ez az ellentét, amelyik azután egész ifjúkoráig 

kínozta,  már  előbb,  még  a  családi  nevelés  idején  kezdődött.  „1901  karácsonya  –  írja  – 

gyötrelmes  volt.  Hétéves  voltam.  Akkor  tudtam  meg,  hogy  a  Jézuska  csak  a  felnőttek 

kitalálása.  Akkor  már  nem is  éppen  könnyű  természettudományos  könyveket  olvastam,  s 

szüleim úgy gondolták,  hogy aki  ilyesmire  képes,  ahhoz  már  nem illenek  szentimentális 

fikciók.  Nem  figyeltek  rá,  hogy  milyen  töredékes  a  gyerek  világképe.  A  gyerek  nem 

merészkedik messze otthonától, neki pár háztömbbel odébb már az ismeretlen kezdődik, ahol 

minden lehetséges. Ez az elképzelt világ olyan erősen él benne, hogy sokszor még akkor is a 

képzelethez ragaszkodik, amikor a tapasztalat világosan megmutatta neki az elképzelt világ 

hamis voltát ...”

A gyerek, a serdülő, az ifjú és a felnőtt más és egymástól annyira különböző világát se 

apja, se tanárai nem vették észre, hiszen a század elején még csak írók figyeltek, öntudatlanul, 

az  efféle  különbségekre.  A  hivatalos  pedagógia  a  „csodagyerekségről”  értekezett  és  a 

módszeres oktatásról. Nem is sejtették, hogy a maga módján minden gyerek „csoda”, mert 

lehetőséggel teljes (s nemegyszer a módszeres oktatás teszi minden lehetőségétől megfosztott 

felnőtté).  Az  idősebb  Wiener  is  teljesen  saját  kitűnő  módszerének  tulajdonította  fia 

eredményeit.  „Meg  vagyok  győződve  –  írta  az  idősebb  Wiener  –  hogy  a  nevelésnek 



köszönhetők  a  sikerek.  Értelmetlenség  lenne  azt  hinni.  mint  némelyek,  hogy  Norbert, 

Constance vagy Bertha kivételes képességű gyerekek. Szó sincs róla. Ha többet tudnak, mint 

a korukbéli gyerekek, az csak azért van, mert más nevelést kaptak.”

Ez az intenzív és túl módszeres családi nevelés kimondhatatlanul sújtotta az érzékeny és 

ideges fiúgyereket: minden perce tervszerűen be volt osztva, a szünidők is előre megszabott 

pedagógiai  rend  szerint  teltek  el.  Ugyanez  a  szabályos,  tervszerű,  szigorú  szakmai  elvek 

szerint berendezett oktatás idomította a gyereket a középiskolában s az egyetemen is. Az ifjú 

évekkel előbb kijárta iskoláit, mint a többi diák, 19 éves korára megszerezte a Harvardon a 

doktori  diplomát.  A szokásos  eminens  tanuló  volt,  szorgalmas,  jólvizsgázó,  tisztelettudó. 

Semmi különösebben nem érdekelte és rettenetesen drukkolt a vizsgák előtt. Az Atya előbb 

biológusnak szánta, de rövidlátása és ügyetlensége miatt alkalmatlan volt a kísérleti munkára. 

Így apja  átíratta  a  filozófia-szakra,  s  ha valamiért,  hát  ezért  igazán hálás  lehetett  szigorú 

nevelőjének. Az egyetem elvégzése után ugyanis,  mint ifjú filozófus ösztöndíjat  kapott  az 

angliai Cambridge-be. hogy Bertrand Russellnél tanuljon.

Cambridge-ben egészen más világba került,  mint amit addig ismert. „A Cambridge-i 

környezet – írja – sokkal jobban tetszett, mint amivel a Harvardon találkoztam. Cambridge az 

értelemnek volt  szentelve.  Az a  szellemi  dolgok iránti  közöny,  amelyik  elengedhetetlenül 

szükséges  volt  a  tekintélyes  harvardi  tudósnak,  Cambridge-ben  inkább  csak  tettetés  volt, 

érdekes  játék,  mindenkinek  keményen  kellett  dolgozni  magában,  s  közben  kifelé  valami 

felsőbbrendű közönyt tettetni. Azután meg amennyire gyűlöltek a Harvardon minden eredetit 

és egyénit, éppen annyira becsülték Cambridge-ben az excentrikust, a különlegest; úgyhogy 

még akiben semmi ilyesmi nem volt, az is kénytelen volt a látszat kedvéért mutatni...”

Russel a matematika filozófiájáról adott elő, s az akkor még nagyon új relativitáselmélet 

fontosságára  figyelmeztette  hallgatóit.  Tőle  tanulta  meg  Wiener,  hogy  Einsteinnek  a 

relativitáselméleten  kívül  még  másik  nagy  matematikai  felfedezését  is  érdemes 

tanulmányozni;  később,  amikor  matematikus  lett,  éppen  e  tanulmány alapján  dolgozta  ki 

egyik legfontosabb elméletét (az időben változó valószínűségi jelenségek elméletét), mely a 

II. világháború óta egész matematikai-technikai civilizációnk egyik alappillére lett.  Wiener 

hálásan  említi,  milyen  fontos  ez  elméleti  rendszer  létrejötte  szempontjából  a  „Bolond 

Kalapos” – ahogyan Russelt Cambridge-ben, az Alice csodaországban híres hőséről elnevezve 

becézték – figyelmeztetése.

Norbert  Wiener  neveltetése tulajdonképpen  Cambridge-ben  kezdődött.  Itt  heverte  ki 

Atyja,  s  az  amerikai  professzorok  oktató ügybuzgalmának  kártevéseit.  A természetével 

összehangzó  környezet  mérhetetlenül  hasznosabb  nevelő  volt,  mint  a  tantárgyak  tételes 



magolása.  Cambridge-ben  nemcsak  az  egyetemen  tanítottak  még  fontosabb  volt  talán  a 

Russel-féle teaestélyek – a Trinity-i „bolond teadélutánok”, ahogyan nevezték – szerepe. Itt 

közvetlenül,  egyszerűen csevegtek a matematikáról,  a  fizikáról az irodalomról,  jelentős és 

jelentéktelen apróságokról.

Russel tanácsolta Wienernek, hogy ha matematika filozófiájával akar foglalkozni, akkor 

elsősorban tanulja meg a matematikát,  s a matematikusok akkori Mekkájába,  Göttingenbe 

küldötte az ifjút. Az I. világháború kitörése Wienert – hasznos tanulmányok és ismeretségek 

után  –  elébb  Cambridge-be,  majd  nemsokára  Amerikába  kényszeríti  vissza.  A Harvardon 

kísérelt  meg  fizetetlen  próbaelőadásokat  tartani  matematikai  logikai  témáról,  de  nem 

alkalmazták. Hirdetőiroda útján egy elhanyagolt vidéki egyetemen vállalt matematikaoktatást, 

ez irtózatos szenvedés volt, s az első kínálkozó alkalommal otthagyta. Egy ideig az amerikai 

Enciklopédiánál  dolgozott,  azután  újságíróskodott,  a  háború  végén  a  tüzérségi  táblázatok 

számítására szervezett csoporthoz került.

Közben telt  az  idő,  s az ő nevéhez  nemcsak komolyabb matematikai  eredmény nem 

fűződött, még a matematikai tudás megismerésében sem haladt semmit. Csak mikor 1919-ben 

átolvasott néhány modern, kitűnő analízis-tankönyvet (főleg a francia iskola nagy mestereinek 

a remekeit), kezdette „először valóban megérteni a modern matematikát,” írja évek múlva. 

Apja  egyik  professzortársa nemsokára  besegítette  a  Massachusetts-i  műszaki  főiskolára,  a 

matematika  tanszékre.  Ez  az  azóta  világhírűvé  vált  nagy intézet  akkor  még  jelentéktelen 

mérnökképző-iskola volt, de a vezetői érezték, s tanárai ki tudták használni a fiatal intézet 

lehetőségeit.  A nagy európai  egyetemek tiszta  tudományos  világa  és  a  műszaki  főiskolák 

prakticizmusa között szükség volt valami olyan intézményre, ahol az elméleti tudományok, 

mindenekelőtt  a  matematika  meg  a  fizika,  az  eddiginél  sokkal  erélyesebben  és  nagyobb 

mértékben irányítják a tisztán gyakorlati  célú technika fejlődését.  A technika olyan pontra 

érkezett, kiváltképpen az elektrotechnika, ahol csak a legalaposabb tudományos képzettséggel 

lehetett továbblépni.

Ez  volt  Norbert  Wiener  tehetségének  az  elképzelhető  legjobb  környezet.  Most  – 

huszonöt éves kora után – lett igazi „csodagyerek”, pár év alatt a legnagyszerűbb matematikai 

felfedezésekkel hökkentve meg a matematikai világot. Matematikai alkotásai olyan mély elvi 

felismeréseket  rejtettek  és  olyan  nehezek  voltak,  hogy  egykori  Cambridge-i  mestereinek 

egyike,  G.  H.  Hardy,  a  tiszta,  alkalmazhatatlan matematika apostola  szerint  csak  leplezés 

célját  szolgálták  bennük  a  mérnöki-technikai  szakkifejezések.  Ez  a  tiszta  matematikáért 

lelkesedő  Hardy részéről  az  elképzelhető  legnagyobb  dicséret  volt;  Wiener  matematikája 

mégis elsősorban a technika fejlődése szempontjából volt fontos. Ez a matematika segített 



létrehozni  az  új,  nagyon  nehéz  matematikai-elméleti  alappal  dolgozó  modern  technikát, 

aminek részben éppen Wiener működése következtében, a Massachusetts-i műszaki főiskola 

lett  egyik  legfontosabb  centruma.  S  Wiener  nevéhez  fűződik  az  új  tudományos-technikai 

civilizáció  egységes  alapjait  kereső  diszciplínának,  a  kibernetikának  a  megteremtése  is. 

Mindez  azonban már  sokkal  későbbi  történet,  amit  Wiener  egy másik,  talán  még a most 

ismertetettnél is érdekesebb könyvében írt meg.



A. N. Kolmogorov5

Andrej  Nikolajevics  Kolmogorov  nevét  sokan  ismerik,  a  matematikusok  világán  túl  is. 

Ismerik  a  fizikusok  és  a  mérnökök,  elsősorban  az  örvénylő  áramlások  elméletével 

kapcsolatban.  Ismerik  a  nyelvészek,  akik  a  napjainkban  rohamosan  fejlődő  matematikai 

nyelvészet egyik irányát köszönhetik neki. Ismerik a biológusok, az agyfiziológusok mint a 

lelki működések matematikai-logikai és gépi modellálásának egyik nagy úttörőjét. Ismeri a 

nagyközönség is, a  Nagy Szovjet  Enciklopédiában megjelent cikkeiből s a napilapokban a 

matematikaoktatás és a matematikai kutatás problémáiról írott összefoglalóiból.

A matematikusok leginkább a valószínűség-számítás elvi,  axiomatikus  megalapozása 

miatt tisztelik. Ez a megállapítás nem szakembereknek aligha érzékelteti Kolmogorov tettének 

fontosságát; szerencsére Rényi Alfréd nemrégiben megjelent kis népszerűsítő könyvéből bárki 

könnyen megértheti Kolmogorov helyét és jelentőségét a valószínűség-számítás fejlődésében.

„A  matematika  elvi  kérdéseinek  tisztázása  –  írja  Rényi  professzor  Levelek  a  

valószínűségről című könyvében – hatalmas lendületet adott a matematika felhasználásának a 

természettudományokban  és  társadalomtudományokban  egyaránt.  Ebből  a  nagyszabású 

átalakulásból és az ennek nyomán meginduló fejlődésből a valószínűség-számítás meglepően 

sokáig,  egészen  a  XX.  század  elejéig  kimaradt.  Bár  a  XIX.  században  Gauss,  Laplace, 

Poisson,  Csebisev,  Markov,  Bertrand,  Poincaré  és  sokan  mások  számos  eredménnyel 

gyarapították  a  valószínűség-számítást,  és  ugyanakkor  a  valószínűség-számítás  gyakorlati 

alkalmazásai  nagy  jelentőségre  tettek  szert  a  természettudományokban,  a 

társadalomtudományokban  és  a  gazdasági  életben,  a  valószínűség-számítás  matematikai 

elméletének elvi alapjai terén lényeges előrehaladás nem történt.

Ez az elmaradás ahhoz vezetett,  hogy a XX. század elején a matematikusok zöme a 

valószínűség-számítást nem is fogadta el a matematika szerves részének, egyenrangú ágának, 

hanem  a  matematika  és  a  fizika,  ill.  a  filozófia  között  közbenső  helyet  elfoglaló  és 

meglehetősen  kétes  értékű  tudománynak  tekintette.  Hilbert  már  1900-ban  felismerte  a 

lemaradás káros voltát, és ezért a matematika legaktuálisabb megoldatlan feladatainak általa 

összeállított  híres  listájába  felvette  a  valószínűség-számítás  axiomatikus  megalapozásának 

problémáját.”  Több  kiváló  matematikus  próbálta  különféle  módon,  elsősorban  a 
5 Forrás: Vekerdi László: A. N. Kolmogorov. In: Kalandozás a tudományok történetében. Művelődéstörténeti 

tanulmányok.  Bp.,  1969.  Magvető.  pp.  283–293. A  tanulmány  korábban  megjelent:  Vekerdi  László: 
Matematikus portré nem matematikusok számára. = Valóság 10 (1967) No. 9. pp. 42–47.



halmazelmélet,  mértékelmélet  és a  függvénysorok elméletének a segítségével  megoldani a 

problémát. Értek is el részeredményeket – Kolmogorov kiváltképpen M. Fréchet eredményeit 

hangsúlyozza  –,  de  »a  modern  matematika  szellemében  való  szabatos,  axiomatikus 

megalapozás« Kolmogorovnak sikerült először, 1933-ban.

„A valószínűség-számítás Kolmogorov-féle axiomatikus elméletében – folytatja Rényi 

professzor – a véletlen eseményeket halmazok reprezentálják, és a valószínűség egyszerűen e 

halmazokon  értelmezett  normál  mérték.  Kolmogorov  elméletében  a  várható  érték,  mint 

(absztrakt) Lebesgue-féle integrál van értelmezve. Azáltal, hogy Kolmogorov a valószínűség-

számítást a halmazelmélet, ill.  a mértékelmélet alapjaira helyezte, egy csapásra nemcsak a 

valószínűség-számítás logikailag kielégítő megalapozását adta meg, hanem azt bekapcsolta a 

modern matematika vérkeringésébe, és lehetővé tette a matematika fejlett, modern ágainak a 

felhasználását  a  valószínűség-számításban.  Kolmogorov elmélete,  egyszerűsége és  említett 

előnyei folytán rövidesen általánosan elfogadottá vált, és az elmúlt 30 évben a valószínűség-

számítási  kutatások szilárd alapjául  szolgált.  Az alapok tisztázása ugrásszerű fejlődést  tett 

lehetővé mind a valószínűség matematikai elméletében, mind pedig az elmélet alkalmazásai 

terén.”

Mindkét irányban jelentős haladást képviselt tanítványával, B. V. Gnedenkóval közösen 

írt  Független  valószínűségi  változók  összegének  határeloszlásai című  könyve.  A 

problémavilág,  amit  ez  a  nem  szakembernek  félelmesen  hangzó  cím  takar,  az  egész 

valószínűség-számítás legősibb, központi fontosságú tétele, az ún. „nagy számok törvénye” 

körül nőtt fel, elsősorban orosz matematikusok, P. L. Csebisev, A. A. Markov, A. M. Ljapunov 

és A. Ja. Hincsin munkája nyomán. A nagy számok törvényével rokon, ún. „határértéktételek” 

óriási  fontosságát  hangsúlyozza  Kolmogorov  a  könyv  előszavában:  „ezek  nélkül  a 

határértéktételek nélkül – írja – ezen tudományág legalapvetőbb fogalmának, a valószínűség 

fogalmának reális  tartalma  sem  érthető  meg.  Valóban,  a  valószínűség-számítás  egész 

ismeretelméleti érteke azon alapszik,  hogy a tömeges véletlen jelenségek együttes hatásuk 

által  szigorú,  nem  valószínűségi  törvényszerűségeket  hoznak  létre;  maga  a  matematikai 

valószínűség fogalma  meddő  volna,  ha  nem  realizálódnék  valamely  eredmény 

bekövetkezésének  gyakorisága  alakjában,  egyforma  feltételek  tömeges  megismétlődése 

alkalmával (ez a realizálódás mindig csak közelítő, és sohasem abszolút biztos, azonban az 

ismétlések  számának  növelésével  elvileg  korlátlanul  pontossá  és  tetszőleges  mértékben 

biztossá tehető).”

Az  axiomatikus  megalapozás  által  teremtett  forradalmi  új  világban  elfért  tehát  a 

klasszikus, régi „gyakorisági” értelmezés is. Ami a régi alapokból értékes volt, s a tapasztalat 



kifejezése, erőltetés nélkül beépült itt az új elmélet gazdagabb egészébe.

Oroszországban a valószínűség-számításnak, s ami talán még fontosabb, a matematika 

többi  nagy ágának is  régi  hagyománya  volt.  Kolmogorov munkája  szervesen csatlakozott 

ehhez a nagy tradícióhoz. „Engem az a szerencse ért – írta később, 1962-ben, a tudományos 

iskolák szerepét tárgyaló cikkében –, hogy tudományos munkámat a D. F. Jegorov és N. N. 

Luzin által 1910 táján megalapított moszkvai halmazelméleti és függvénytani iskola indította 

el. Az iskolát foglalkoztató problematika máig sincs kimerítve (N. K. Bari, D. E. Menysov és 

tanítványaik), de már a húszas években új irányba tájékozódott N. N. Luzin tanítványainak 

egy része.  Sok mindent  megtartottak,  amit  Luzintól  tanultak,  de az  új  problémák s  az új 

munkamódszerek  új  iskolába  tömörítették  őket.  A.  Ja.  Hincsin  fiatalabb  munkatársaként 

(mindketten Luzin tanítványai vagyunk) nekem sikerült vele együtt a valószínűség-számítás 

területén eléggé szabatosan körvonalazott új irányt kidolgoznom. Sok mindenben Csebisev és 

Markov klasszikus tradícióihoz csatlakoztunk, amelyeket a szovjet időkben Sz. N. Bernstejn 

képviselt ragyogóan. De a Luzin-iskolában tanultak, meg a fizikai és a technikai fejlődésből 

következő problémák bevonása miatt törekvéseink jellege eredeti, az addigitól eltérő lett. A 

húszas évek közepétől kezdve magunk s tanítványaink a valószínűség-számítás valamennyi új 

területe iránt érdeklődni kezdtünk.”

Az  egyik  új  terület  az  ún.  „valószínűségi  folyamatok”  elmélete  volt.  Később B.  V. 

Gnedenko  Kolmogorov  hatalmas  oeuvre-jéből  a  valószínűségi  folyamatok  megalapozását 

nevezte  legfontosabbnak,  s  Kolmogorov  egyik  tanítványa,  Arató  Mátyás  szerint  „a 

sztochasztikus  folyamatok  elméletében  és  különösen  azok  alkalmazásai  terén  elért 

eredményei mindig eseményszámba mennek valószínűség-számítási körökben”.

Egyes  izolált  esetekben  már  régebben  is  sikerült  időben  lezajló,  egymástól  függő 

véletlen  események  tárgyalása,  így  pl.  a  Brown-féle  mozgás  vagy a  diffúzió  egyszerűbb 

eseteiben.  Ezek  a  megoldások  azonban,  amelyek  többnyire  fizikusoktól  származtak,  nem 

alapultak  megbízható  matematikai  elvekre,  és  az  egyedi  tárgyalásmód  miatt  nem lehetett 

felismerni közös alaptulajdonságaikat.  Kolmogorov fedezte fel  A. A. Markov egy korábbi 

eredményét  folytatva,  hogy  ez  az  egész  kérdéskomplexum  igen  nagy  mértékben 

általánosítható és egységesíthető a matematikai analízis szabatos alkalmazásával.

Markov az  orosz  nyelv  betűstatisztikájának a  vizsgálata  alapján  észrevette,  hogy az 

egyes betűk előfordulásának a valószínűsége függ attól, hogy milyen betű, ill. betűk előzik 

meg  a  vizsgáltat.  Így  pl.  megállapította,  hogy  az  egyes  magánhangzók  különböző 

valószínűséggel fordulnak elő különböző mássalhangzók után. Az ilyen sorozatokat „Markov-

láncoknak”  nevezik.  Ezeknek  óriási  volt  a  jelentősége,  mert  itt  bukkant  föl  először  a 



valószínűség-számításban  az  egymásra  ható  véletlenek  sorozatának,  a  valószínűségi 

folyamatnak a  fogalma.  Képzeljünk el  a  különbség érzékeltetése kedvéért  két  szélsőséges 

példát:  a  fej-vagy-írás  játékot  és  a  természetes  kiválogatódás  folyamatát.  Az  első 

tárgyalásához  teljesen  elegendő  a  klasszikus  valószínűség-számítás,  a  fajfejlődés 

folyamatának  valószínűség-számítási  megközelítése  viszont  a  változás statisztikájának  a 

kidolgozását  követeli  meg.  Ez  a  különbség a  statika  és  a  dinamika közötti  különbséghez 

hasonlítható, s amint a dinamika fejlődésében döntő szerepe volt a megfelelő matematikai 

módszer,  a  differenciálszámítás  megteremtésének,  ahhoz  hasonlóan  a  változás 

statisztikájának,  vagy  ahogyan  ismertebb  nevén  nevezik,  a  „sztochasztikus  folyamatok” 

elméletének a kidolgozásában is a megfelelő matematikai módszer megtalálása volt a döntő. 

Ezt a módszert fedezte fel a matematikai analízis klasszikus orosz mestereinek az eredményeit 

használva  Kolmogorov  és  Hincsin,  és  építette  ki  velük  együtt  a  moszkvai  valószínűség-

számítási iskola többi matematikusa.

Tőlük függetlenül  és  velük egy időben talált  matematikai  módszert  a  sztochasztikus 

folyamatok  tárgyalására  a  nagy  amerikai  matematikus,  Norbert  Wiener  is.6 Az  ő  úttörő 

munkájuknak  köszönhető  elsősorban,  hogy  a  sztochasztikus  folyamatok  elmélete  s 

alkalmazása  a  negyvenes  évektől  kezdve  rohamosan  fejlődik,  s  ma  már  a  valószínűség-

számítás  legfontosabb  része  lett.  A  moszkvai  iskola  ebben  a  rohamos  fejlődésben  is 

megtartotta kiváltságos helyzetét: E. B. Dünkin, Ju. V. Prohorov, A. M. Obuhov és még sok 

más Kolmogorov–Hincsin tanítvány neve vált ezen a téren világhíressé.

A  sztochasztikus  folyamatok  matematikájában  szerzett  jártasság  s  a  második 

világháború  katonai  feladatai  Kolmogorovot  is,  akárcsak  Norbert  Wienert,  a  matematika 

negyvenes évek végén megszülető új  ágához, az információelmélethez vezette.  Részben a 

moszkvai  halmazelméleti  és  valós  függvénytani  iskola,  részben  L.  Sz.  Pontrjagin  régebbi 

topológiai eredményeiből kiindulva információelméleti fogalmak és analógiák alkalmazásával 

dolgozták ki az ötvenes években Kolmogorov és tanítványai az ún. „ε-entrópia” elméletét. Az 

ε-entrópia  nagyon  nehéz,  axiomatikusan  meghatározott  fogalom,  amelynek  egyik 

interpretációja  információmennyiség  is  lehet:  az  a  tetszőleges  ε  pontossággal  megadható 

információmennyiség, amelyet a folytonos jelekkel dolgozó hírforrás által kibocsátott, kettős 

számrendszerben kódolt hír tartalmaz. De ez csak egyik lehetséges interpretáció, az ε-entrópia 

sokkal  absztraktabb  és  általánosabb  fogalom  (metrikus  terekbe  beágyazható 

6 Lásd: Heims, Steve J.: John von Neumann and Norbert Wiener. From mathematics to the technologies of life 
and death. Cambridge – London, 1980. MIT Press. XVIII, 547 p. – Magyarul: Norbert Wiener: Matematikus 
vagyok. Ford.: Nagy Imre. Bp., 1968. Gondolat. 324 p.; Norbert Wiener: Válogatott tanulmányok. Vál. és  
bev. Tanulmány: Tarján Rezső. Ford.: Tarján Rezsőné. Bp., 1974. Gondolat. 378 p., 1 t. (– a szerk. kieg.)



függvényhalmazok  közelítések  szempontjából  fontos  jellemzője),  s  a  modern  matematika 

távoli, egymástól látszólag teljesen idegen területei között létesít meglepő kapcsolatokat.

Az ε-entrópiára  vonatkozó vizsgálatok  a  megközelítés,  a  konstruktív  függvénytan,  a 

matematikai  algoritmusok  szerepének  a  hangsúlyozásával  már  a  következő  fejezetet 

készítették talán elő Kolmogorov matematikájában. Az ötvenes évek vége óta az automaták 

elmélete  és  a  matematikai  logika  foglalkoztatja,  s  ezekhez  kapcsolódva  a  kibernetika,  a 

matematikai nyelvészet, az alkotás idegrendszeri mechanizmusának a vizsgálata. Ezen az új s 

ma még tisztázatlan területen különösen értékes Kolmogorov erős kritikai érzéke, s már ez 

megkülönbözteti iskoláját a többi hasonló célú kutatócsoporttól.

Az  ember  magasabb  rendű  idegműködéséből  –  mondotta  egyik  előadásában  –  a 

kibernetika  ez  idáig  csak  a  legegyszerűbb  típusú  feltételes  reflexek  és  a  formális  logikai 

gondolkozás mechanizmusát tanulta meg. De a jelenkori ember tudatában a formális logikai 

gondolkozás nem centrális helyzetű, inkább afféle kisegítő berendezés, amelyet a szükségnek 

megfelelően alkalmaz. Másrészt az egyszerű feltételes reflexek nem nagyon segítik az ember 

magasabb rendű érzelmi életének vagy például a tudós alkotó intuíciójának a megértését. Az 

az  igazság,  hogy a  kibernetika  még  el  sem kezdte  elemezni  a  fejlett  emberi  tudatnak  a 

tudatalatti szférával kölcsönhatásban álló működését. Meghökkentő, miféle primitív példákat 

kínálnak  a  kibernetikai  munkák  a  művészi  alkotás  gépi  modellezésére,  pedig  a  nem 

kibernetikai irodalomban a művészi alkotás formális analízise már régen magas szintet ért el. 

Ha az ember lelki életének valódi bonyolultságát a kibernetika alapján akarjuk megérteni, 

akkor a kibernetikusok humán érdeklődését kell először a mai primitív szintről kimozdítani.

Ő maga és tanítványai azt is megmutatták, hogyan vélik elérhetőnek ezt a célt. J. M. 

Jaglom,  R.  L.  Dobrusin  és  A.  M.  Jaglom  1960-ban  megjelent  alapvető  cikkükben  az 

információelmélet nyelvészeti alkalmazását tárgyalták, Kolmogorov 1962-ben Majakovszkij 

költészetének  ritmikáját.  A  kombinációs  lehetőségek  nagy  számának a  fontosságára 

figyelmeztetnek: az alkotás és általában a magasabb rendű idegműködés bonyolult, nehezen 

érthető folyamatában elsősorban a „nagy számok dialektikája” igazíthat útba.  Nem szabad 

megelégedni egyszerűsített, mechanikus modellekkel, „az emberek érintkezései és kapcsolatai 

– írja egyik Izvesztija-cikkében – sokkal kifinomultabbak és változatosabbak. A festőművész 

tanítványa  befejezetlen  műve  elé  áll,  kezébe  veszi  az  ecsetet,  meghúzza  a  szükséges 

vonásokat, és így szól: »Ez  így jó«, anélkül hogy  meg tudná magyarázni, miért kell így és 

nem másképp csinálni”.

Nehéz  az  emberi  alkotás  és  magasrendű  idegműködés  mechanizmusának  komoly, 

objektív tanulmányozása,  de éppen ez a  „materialista  humanizmus  megerősítésének egyik 



fontos  láncszeme.  A  tudomány  fejlődése  gyakran  megdöntötte  az  emberek  megszokott 

elképzeléseit, kezdve a személyi halhatatlanság vigasztaló hitével. A hiányos tudás és hiányos 

megértés stádiumában a tudomány efféle hiteket leromboló következtetéseit a tudomány ellen 

fordítják,  az  irracionalizmus  és  idealizmus  védelmében.  Gyakran  állították  például,  hogy 

Darwin  elmélete  vagy  a  magasabb  idegműködés  objektív  pavlovi  tanulmányozása 

lealacsonyítja  az  ember  morális  és  esztétikai  ideálok  alkotására  irányuló  törekvését. 

Hasonlóképpen  napjainkban  a  vitalizmus  és  irracionalizmus  védelmére  kovácsolnak  érvet 

abból az idegenkedésből, amelyet az emberekben a »lélektelen« automatához való hasonlítás 

kelt.  A magasabb rendű idegműködés teljes megértése szükségképpen megsemmisíti  majd 

ennek a félelemnek a forrását, és a nagy számok dialektikájából fakadó eredmények keltette 

csodálatot ülteti a helyére”.

*

Kolmogorov nem matematikusként kezdette tanulmányait, történelem szakra iratkozott be a 

Moszkvai Egyetemen 1920-ban, s első szemináriumi dolgozatát  a XVI. századi novgorodi 

földbirtokviszonyokról írta, egykorú kancelláriai dokumentumok alapján. De már 1921-ben 

Luzinnál  hallgatott  függvénytant,  A.  K.  Vlaszovnál  projektív  geometriát,  V.  V.  Sztepanov 

függvénysor-elméleti szemináriumaira járt, s a topologikus terek elméletének nagymesterénél, 

P. Sz. Uriszonnál tanult. Utóbbi egyik óráján hibát vett észre a nehéz levezetésben, ami – 19 

éves diákról lévén szó – igen meglepte a professzort. A széles skálájú matematikai érdeklődés 

és a kiváló kritikai érzék – amely későbbi munkájában is mindig megtalálható –, úgy látszik, 

már elsőéves korában megnyilvánult.

Első  nagy  eredményét  a  trigonometrikus  függvénysorok,  az  ún.  „Fourier-sorok” 

elméletében érte el, 1922-ben. Kevés fejezete van a matematikának, amelyiknek olyan sok 

eredményt s még inkább inspirációt köszönhet, mint ez az akkor már százéves diszciplína. 

Még a XIX. század elején, fizikai problémával kapcsolatban írta le Joseph Fourier, hogyan 

lehet  tetszőleges  folytonos  függvényeket  egyszerű  folytonos  függvények,  az  általános 

iskolából jól ismert sinus és cosinus függvények végtelen sorával kifejezni. Roppant fontos 

felfedezés  volt,  mert  a  függvények  ilyen  módon  történő  kifejezésével  remélték  a 

matematikusok megközelíteni a  függvény egész matematikában centrális, de alapjaiban nem 

nagyon értett fogalmát. Hiába tudtak ugyanis kitűnően dolgozni a függvényekkel, nemigen 

tudták megmondani, mi is az a függvény. Nem csoda hát, hogy a XIX. század legnagyobb 

matematikusai, Dirichlet, Riemann, Georg Cantor s annyi más nagy matematikus foglalkozott 



a  Fourier-sorok  elméletével.  Az  elmélet  sikerei  példaként  hatottak:  a  legáltalánosabb 

függvények tulajdonságait is végtelen függvénysorokra igyekeztek visszavezetni, absztrakt, 

általános  módon.  A XIX.  század  mérnök-matematikusai  „szabályozták”  a  függvényeket, 

egyszerű  tagokból  álló  végtelen  sorok  gátjai  közé  terelték,  s  felfedezték,  hogy a  gátakat 

tetszés  szerint  folytatni  lehet  az  egész  síkon.  Az  így  megszelídített  függvényeket  azután 

egyszerűen  helyettesítették  a  gátakkal:  ezek  a  végtelen  függvénysorok  definiálták a 

függvényt.

A századforduló kritikusabbá és bizonytalanabbá váló légkörében azonban egyre több 

példát szerkesztettek a gátak közül kitörő függvényekre, s méghozzá a legtöbb példában a 

renitens  függvények  nem is  voltak  nagyon  veszedelmesek;  többnyire  nagyon  egyszerűek 

voltak, semmi „okuk” sem volt a gátak áttörésére. Francia matematikusok, R. Baire, É. Borel,  

H. Lebesgue küzdöttek meg először ezzel az új veszedelemmel.

Baire  megfordította  a  problémát.  Eddig  azt  keresték a  matematikusok,  hogyan lehet 

folytonos  függvényeket  végtelen  sok  egyszerűbb  folytonos  függvénnyel,  egyszerűbb 

folytonos függvények végtelen sorával  kifejezni.  Baire  azt  kérdezte,  milyen függvényeket 

lehet így kifejezni, milyennek kell lenni a függvénynek ahhoz, hogy egyszerűbb függvények 

végtelen sorával legyen megadható. Az addigi matematikusokat a végtelen sorokkal történő 

kifejezhetőség  módja érdekelte, Baire az így kifejezhető függvények összességét,  osztályát 

kezdette el vizsgálni. Az előbbi hasonlatunk nyelvén: az addigi matematikusok mindig a gátak 

(a végtelen sorok) építésére figyeltek, Baire meg magát a folyót kezdte el tanulmányozni.

Tóth Imre munkáiból tudjuk, milyen termékeny lehet a matematikában a dolgok efféle 

megfordítása. Divat is volt már Arisztotelész óta. Most is ez történt, s először is azt kellett  

kitalálni, hogyan lehet mérni a szabadjára engedett függvényt. A végtelen sorok gátjai közé 

szorításnak  egyik értelme ugyanis éppen az volt, hogy mérni lehetett általa a függvényt: a 

gátak mentén könnyű volt kimérni az általuk bezárt területet. Most azonban a gátakat nem 

lehetett ilyen célra alkalmazni, új fajta mértéket kellett kidolgozni. Ezt az új mértéket É. Borel 

fedezte fel, s H. Lebesgue mutatta meg, hogyan lehet a megfelelően definiált új mértékkel a 

régi matematikából jól ismert integrál fogalmát az új függvényfogalom világába átmenteni. 

Ezzel  azután  alapjaiban  készen  is  volt  az  új  függvények  elméletének,  az  ún.  „valós 

függvénytannak” a felépítéséhez szükséges matematikai kelléktár.

Páratlan pezsgés  indult  meg ezután a matematikában.  Az új  függvényfogalom eleve 

elrendelt  harmóniában  volt  a  századforduló  legnagyobb  matematikai  élményével,  a 

halmazelmélettel,  s  így  természetes  módon  illeszkedett  a  matematika  elvi  megalapozását 

szolgáló  törekvésekhez.  A  francia  matematikusok  elegáns,  klasszikus  formulákhoz 



ragaszkodó, nehezen érthető gondolatait Felix Hausdorff fordította le közérthető (mármint a 

matematikusoknak közérthető) nyelvre nagy hatású Halmazelméletében (1914). A „fordítás” 

szó  inkább  újrateremtésként  értendő,  még  ott  is,  ahol  elődeit  követi.  Ugyanis  Hausdorff 

könyvében  jelent  meg  először  az  új  függvényfogalom  megalapozására  maradéktalanul 

alkalmas formában a ponthalmazok elmélete. Ez a könyv tárta fel világosan és közérthetően a 

függvény  halmazelméleti  lényegét.  Addig  a  függvény  –  a  név  is  ezt  jelölte  –  változó 

mennyiségek  egymástól  való  függését  fejezte  ki,  többnyire  erősen  „zárkózott”  formában, 

úgyhogy ha a matematikus egyes értékekre volt kíváncsi, kénytelen volt az illető függvény 

végtelen sorához folyamodni. A kérdés Baire általi megfordítása nyomán azonban kiderült, 

hogy  a  függvény  ponthalmazok  viszonyítása,  ponthalmazok  leképezése  egymásra.  A 

függvények vizsgálatánál tehát a ponthalmazok szerkezetéből kell kiindulni. A függvények 

elmélete a halmazelmélet része lett.

Ennek  az  új,  halmazelméleti  és  valós  függvénytani  gondolkozásmóddal  telített 

matematikának egyik fontos középpontjába cseppent Kolmogorov Luzin iskolájában, s ezt az 

új szellemet tükrözte már első matematikai eredménye is, amit a Fourier-sorok elméletében 

ért el. Ez a halmazelméleti és valós függvénytani gondolkozásmód volt a modern matematika 

„vérkeringése”, ahová Kolmogorov a valószínűség-számítást beoltotta, halmazoknak tekintve 

a véletlen eseményeket és a valószínűséget egyszerűen e halmazokon értelmezett mértéknek. 

Ezáltal sikerült megteremtenie a moszkvai valószínűség-számítási iskola új formanyelvét és 

problematikáját.

„Jelenleg  –  írta  Kolmogorov  a  hatvanas  évek  elején  –  úgy  látszik,  helyesebb  már 

független iskoláról beszélni, Ukrajnában B. V. Gnedenko, Moszkvában E. B. Dünkin 

körül. Ami a harmincas években mindnyájunkat egyesítő eszméket, munkamódszereket 

illeti (sőt, még a definíciók és jelölések rendszerét is), ugyanúgy megtalálom azokat a 

leningrádi,  taskenti,  vilnuszi  vagy  külföldi  (amerikai,  svéd  vagy  magyar)  tudósok 

könyveiben  és  cikkeiben,  mint  a  valószínűség-számítással  foglalkozó  moszkvai 

szakemberek munkáiban.”

A moszkvai  valószínűség-számítási  iskola szelleme beleolvadt  az egész világ matematikai 

életébe,  s  a  fejlődés  legfontosabb  mozgatója  lett  a  valószínűség-számítás  területén.  A 

valószínűség-számítás és sokféle elméleti és gyakorlati alkalmazása pedig – jól tudjuk – az 

egész mai civilizáció napról napra fontosabbá váló pillére.



Neumann János7

Matematika és természettudomány soha nem hatott még olyan erősen a világ fejlődésére, mint 

napjainkban. Köztudott, hogy ebben a folyamatban milyen kiemelkedő szerep jutott magyar 

vagy magyar származású tudósoknak. Olyan nagy, hogy jóformán még a szereplők számba-

szerbevételével sem birkózott meg a tudománytörténet-írás, az okok és a körülmények feltárá-

sáról nem is beszélve. Mindez azonban türelmes részlettanulmányok föladata; mi itt megelég-

szünk egyetlen magyar géniusz, Neumann János életútjának futólagos bemutatásával. Őt azon-

ban föltétlenül említenünk kell, hiszen aligha akad századunkban még egy tudós, akinek ered-

ményei olyan nagy mértékben alakították, illetve alakítják mindennapi életünket, mint az övéi.

Neumann János matematikai bölcsője,  a fasori  Evangélikus Főgimnázium, az akkori 

világ legjobb természettudományos nevelőintézetei közé tartozott. Diákjai közül később sok 

szerzett világhírt, nem egy Nobel-díjat is. Itt tanul többek között Wigner Jenő, Kármán Tódor 

és Teller Ede; Wigner Jenő, amikor s ahányszor csak alkalma nyílik rá, mindig ki is fejezi 

háláját egykori iskolája és egykori matematikatanára, Rátz László iránt.

Rátz László egyike volt  ama néhány nagy tanárnak,  akik a századfordulón és a 20. 

század  első  évtizedében  magas  színvonalú  középiskolai  matematikaoktatást  teremtettek 

hazánkban.  Ügyesen  válogatott,  okos  példáival  korán  kifejlesztette  tanítványaiban  a 

problémameglátás és a  problémamegoldás készségét,  nem egyben valóságos szenvedélyét; 

aktív  matematikai  gondolkozásra  szoktatta  őket,  az  arra  alkalmasokat  pedig  alkotásra 

serkentette.  Az iskola  munkáját  a  Középiskolai  Mathematikai  Lapok  – ezt  is  Rátz  László 

szerkesztette  másfél  évtizedig  –  izgalmas  versenypéldái  és  az  évenkénti  matematikai 

versenyek egészítették ki, s bővítették a tehetségek országos méretű felismerésére alkalmas 

rendszerré. Ezt a rendszert, s kivált a versenyeket Neumann János diákkorában – Rátz László 

mellett  –  elsősorban  egy  nagyszerű  matematikapedagógus,  Kürschák  József  műegyetemi 

professzor  munkássága éltette.  Kürschák professzor figyelmébe s gondjaiba ajánlotta Rátz 

tanár úr az ifjú

Neumannt is, és a lángeszű diákot Kürschák maga s egy egyetemi magántanár, Fekete 

Mihály tanította. Fekete Mihály a modern analízis egyik megteremtőjének, Fejér Lipótnak a 

tanítványa volt; maga is jeles ember, később a jeruzsálemi egyetem világhíres professzora. Így 

aztán mire Neumann János 1921-ben leérettségizett, már kész matematikusként ismerték.

7 Forrás: Vekerdi László: Neumann János. In: Ezer év. Arcképek a magyar történelemből. Bp., 1985. pp. 477–
480. 



A matematikusi pálya akkoriban még nem számítódott ama jó lehetőségekkel kecsegtető 

foglalkozásnak,  amivé  napjainkra,  éppen  Neumann  János  nagy fölfedezése,  a  számítógép 

alkalmazása következtében vált. Így háta zseniális ifjút apja, a gazdag pesti bankár, beíratta a 

kor leghíresebb műszaki egyetemére, a zürichi Politechnikai Főiskolára, a kémia szakra. Az 

ifjúnak azonban a vegyészmérnöki diploma megszerzése közben bőven jutott  ideje s ereje 

matematikára. Zürich akkoriban a modern matematika és elméleti fizika fontos centruma volt; 

ott  tanított  Hermann  Weil,  a  kor  legszéleslátókörűbb  matematikusainak  egyike,  s  Pólya 

György,  az  analízis  és  a  problémamegoldás  nagymestere.  Zürichben  dolgozott  Wolfgang 

Pauli, a modern kvantummechanika nagy megteremtőjének egyike, s egy ideig Einstein és 

Schrödinger is.

A fiatal  Neumann gondolkozására és  matematikai  problémalátására  elsősorban Weyl 

hatott erősen, aki korán észre is vette az ifjú matematikus rokon géniuszát, egyszer, hosszabb 

külföldi útja idejére még az egyetemi előadásait is fiatal tanítványára bízta.

Zürichi  tanulmányaival  egy időben  Neumann  János  a  budapesti  egyetemen  is  meg-

megjelent;  első  dolgozata  (1922),  amelyet  Fekete  Mihállyal  írt,  a  híres  Fejér-tétel 

gondolatvilágához  csatlakozott.  Egy  másik  dolgozata  Kürschák  algebrai  eredményeit 

folytatta. Az egész modern matematika és fizika szempontjából alapvetően azok a munkái, 

amelyekben  két  nagy  szegedi  matematikus,  Riesz  Frigyes  és  Haar  Alfréd  zseniális 

megoldásaiból kiindulva új utakat nyitott az ún. Hilbert-terek elméletében. Az új elméletben 

később azután fölfedezte a kvantummechanika testére illő s lényegét kifejező matematikai 

formalizmust.

Első  világhíres  munkája,  „Az  általános  halmazelmélet  axiomatikus  fölépítése”  volta 

témája  1926-os  budapesti  disszertációjának.  A halmazelméleti  szemlélet  és  fogalomvilág 

akkoriban már a matematikusok közkincsévé vált, hiányzott azonban az elmélet megnyugtató 

axiomatikus megalapozása,  s a kor legnagyobb matematikusai – köztük olyan tekintélyek, 

mint David Hilbert és Hermann Weyl – vitatkoztak eme fontos, tán az egész matematika létét, 

de  legalábbis  jó  közérzetét  fenyegető  problémáról.  Igen  erős  volt  tehát  a  „mezőny”,  s 

kiemelkedő kellett legyen a fiatal matematikus megoldása (melyet első alakjában 1925-ben 

közölt egyik nagy matematikai világlap) ahhoz, hogy föltűnést keltsen. 

„Emlékszem – írja Neumann-életrajzában S. Ulam –, hogy amikor Lwówba jött 1927-

ben  a  matematikus-kongresszusra,  már  híres  volt  a  matematika  alapjaira  s  a 

halmazelméletre vonatkozó munkássága. Úgy emlegették előttünk, hallgatók előtt, mint 

az ifjúkori geniális munka példáját.”



A világhíres ifjú matematikus 1927-ben a berlini, 1929-ben a hamburgi egyetem magántanára 

lett. 

„A quantenheoria-szemináriumot  H.  Kallmann,  F.  London,  Szilárd  és  én  tartjuk  – 

számolt be 1929. május 9-én Berlinből Ortvay Rudolfnak, a budapesti egyetem derék 

fizikaprofesszorának  írt  levelében  –,  a  thémai:  Heinsenberg  Resonanz-dolgozata,  a 

Darstellungs-theorie alkalmazásainak ismertetése, a Compton-effektus, a Dirac–Jordan–

Klein-féle »második quantizálás«, a Dirac-féle fényelmélet.” 

A magántanárság tehát munkának – s elismerésnek is – nagyon szép volt, de semmi reális 

reményre  sem  jogosított,  lévén  a  magántanárok  száma  sokszorosa  a  várható  professzori 

katedrákénak.  Neumann  János  szerencsére  józanul  fölmérte  a  helyzetet,  s  1930-ban 

vendégprofesszorként,  a  következő  évben  pedig  állandóra  elfogadta  a  princetoni  egyetem 

meghívását, majd 1933-ban a princetoni Institute for Aadvanced Study állásajánlatát.

Ritkán  sikerült  egy  helyen  annyi  nagy  matematikust  és  fizikust  tömöríteni,  minta 

harmincas-negyvenes években Princetonban. Nemcsak az amerikai tudósok színe-java gyűlt 

itt össze, itt találtak munkalehetőséget igen gyakran az Európából kiszorult, elüldözött nagy 

fizikusok és matematikusok is. 

„Weil  végeredményben  mégis  idejön  –  írja  Neumann  János  1933.  október  18-án 

Ortvaynak –, már október végén itt lesz. Einstein tegnap óta itt van, és mindannyian 

remegve várjuk, hogy milyen szenzációra van kilátás. Eddig még jól ment, mert sikerült 

a quarantainenél leszállítani a hajóról, és direkt behozni Princetonba, úgyhogy egy New 

York  polgármestere  által  vezetett  deputáció  a  piernél  hiába  várt–továbbá  sikerült 

lebeszélni  arról,  hogy  az  első  estén  egy  New  York-i  népgyűlésen  beszéljen. 

Remélhetőleg – fűzi hozzá a tréfás baráti beszámolóhoz – így is fog folytatódni, de ki 

tudja? ... Mathematikában 2 új európai van itt: Gödel (logikus, Bécsből, ő bizonyította 

be  a  »mathematika  ellentmondásmentességének  bebizonyíthatatlanságát«  három  év 

előtt) és Bocher. Emmy Nöther alighanem a közelemben lesz a télen.”

Ebben a hihetetlenül élénk s csodálatosan nyitott szellemi légkörben, mely a szűkebb szakmán 

kívül a társtudományok és az alkalmazásuk vonzását s azon túl a világot gyötrő nagy kérdések 

gondját is közvetítette, Neumann János sokoldalú géniusza és nemes embersége magához illő 

otthonra  lelt  és  gazdagon  kivirágzott.  A kvantummechanika  matematikai  –  és  eszmei  – 

alapjaira vonatkozó vizsgálatait egy máig nélkülözhetetlen, remek könyvben foglalta össze 



(1923),  s  folytatta  a  modern  algebra  és  az  általános  halmazelmélet  matematikai 

„keresztezéséből”  kinőtt  vizsgálatait  a  végtelen  sok  dimenziós  Hilbert-terek  elméletében, 

„majdnem  olyan  könnyen  elérhetővé  téve  ezáltal  –  írja  S.  Ulam  –  a  Hilbert-teret  a 

matematikusok számára, minta közönséges véges euklidészi tér.”

Mindezekből egy is elég lett volna a világhírhez. De Neumann matematikai géniusza 

előtt nem voltak határok. Úttörő eredményekre jutott a matematika számos más területén is, és 

a  harmincas  évek  végétől  egyre  erőteljesebben  kezdett  érdeklődni  a  közgazdaságtan 

matematikai kérdései iránt. Ezekre az időkre így emlékezik barátja, Jacob Bronowski: 

„A háború  alatt  egy ideig  mindketten  Angliában  dolgoztunk,  s  Johnny egy londoni 

taxiban beszélt nekem először a játékelméletről. Szeretett taxiban matematikai témákról 

beszélni.  Én  mint  lelkes  sakkozó  azonnal  a  sakkhoz  hasonló  játékok  elméletére 

gondoltam. »Nem, dehogy!« – tiltakozott ő. »Nem erről van szó. A sakk egyáltalában 

nem játék. A sakk a számítás jól meghatározott  formája. Lehet, hogy az ember nem 

tudja  kidolgozni  a  választást,  de  elméletben  mindig  kell  legyen  megoldás,  egyetlen 

helyes  megoldás  minden  helyzetben.  A  valódi  játékok  azonban  nem  ilyenek.  A 

valóságos  élet  nem ilyen.  A valóságos  életet  tévedések,  csalódások  és  taktikázások 

bonyolítják. Próbálom kitalálni, hogy mit fog tenni a másik. És éppen erről van szó az 

igazi  játékban.«  És  csakugyan  éppen  erről  szól  a  könyve.  Különösnek  tűnhet  egy 

tudományos  könyvben  ilyen  fejezetcímet  találni,  hogy  »Póker  és  blöff«,  s  még 

különösebb, hogy az egész könyv méltóságteljes matematikai képletekkel van tele. A 

matematika azonban nem méltóságteljes nagyképű tevékenység, kivált nem az olyan 

lángelmék kezében, mint Neumann János, aki rendkívüli gyorsasággal hatolt a dolgok 

mélyére. Ezek a méltóságteljesnek tűnő egyenletek tehát valójában csupán egy tiszta 

intellektuális dallam mélyen fekvő hangszerelései.”

Alig  akad  valami  a  mai  tudományban,  ami  többféleképpen  és  hasznosabban  lenne 

alkalmazható,  mint  ezek  a  tiszta  és  mély  intellektuális  dallamok.  Neumann  János 

játékelmélete  közgazdaságtantól  szociológiáig,  hadászati  és  stratégiai  megfontolásoktól 

biológiáig  számtalan  területen  hallatlan  pezsgést  indított  el,  egész  nagy új  tudományokat 

teremtett.  És mindezeken túl átformálta  egész gondolkozásunkat:  áttekinthető modelljeivel 

bonyolult  kapcsolatrendszerek  jobb  megértéséhez  segített.  Egy  nyugodtabb  jövőből 

visszatekintve könnyen kiderülhet majd, hogy különféle konfliktusok reálisabb mérlegelését 

téve lehetővé, megvédett tán még kegyetlen katasztrófáktól is.



Van azonban a matematikának egy területe, amivel kapcsolatban mindenkinek nyomban 

eszébe jut Neumann János neve: a számítástechnika. A múló századdal egyre világosabban 

látszik,  hogy  a  számításnak  azok  a  jól  meghatározott  formái,  amiket  a  fenti  idézetben 

Neumann János a sakkhoz hasonlított, lassanként átalakítják a technológiákat, a termelést, az 

egész gazdaságot. A gép, amelyet Neumann János az efféle problémamegoldó számításokra 

kidolgozott,  nem alaptalanul vált még a laikusok körében is közismertté,  s nem ok nélkül 

keveredett  körülötte  valóságos  mitológia.  Technikai  és  tudományos  felfedezések,  a 

miniatürizálás valóságos csodái kellettek még persze ahhoz, hogy a számítógép azzá a kezes 

és úgyszólván mindenre befogható jószággá váljék, aminek ma ismerjük, de az alapelvek, a 

lehetőségek  mind  benne  rejlettek  már  Neumann  János  negyvenes  és  ötvenes  években 

felépített monstrumaiban, amiket az atommagfizika és a reaktortechnika irdatlan számolási 

feladatainak az elvégzésére megkonstruált.

De nemcsak az  egész  technikát,  tudományt,  szervezést,  informatikát,  közlekedést  és 

gazdaságot  alakítja  át  a  digitális  számítógép  egyre  újabb  és  meglepőbb  szabályozás-  és 

vezérléstechnikai eljárások eszközeként, hanem formálja napjaink úgyszólván egész szellemi 

életét,  termékeny gondolati  és  kulturális  analógiák  forrásaként.  Egy egész  új  filozófia  és 

világszemlélet  alapja  a  számítógép,  ígéretes  és  izgalmas  logikai,  ismeretelméleti, 

pszichológiai kutatások kiindulása és eszköze. A nyelvekhez vagy akár a genetikai kódhoz 

hasonlóan a számítógép is jelentés-nélküli jeleket állít össze (kódol) jelentés-teljes elemekké, 

s  ezeket  meghatározott  szabályok  szerint  szervezi  alkalmas  előírásokkal  (programokkal) 

jelentéshordozó struktúrákká. Neumann János élete utolsó évtizedében éppen ezeknek az új 

lehetőségeknek  a  tudatában  s  kedvéért  merült  el  olyan  mélyen  az  automaták  általános 

elméletében, s  ezért  vizsgálta  tüzetesen a digitális  számítógépek és az emberi  agy logikai 

strukturájának  hasonlóságait  és  működésük  alapvető  különbözőségeit.  Erről  szól  utolsó 

könyve,  A számológép és az agy,  amit már halálos betegen írt.  Csaknem évtizeddel halála 

után,  1966-ban  jelent  meg  híres  könyve  az  önmagukat  reprodukálni  képes  automaták 

elméletéről,  amelyben  az  erősen  összetett  bonyolult  rendszerek  viselkedésének  alapvető 

matematikai  tulajdonságait  fogalmazta  meg.  Számos  területen  hatottak  ösztönzően ezek a 

gondolatai  is,  a  mesterséges  értelem  kutatásától  az  önszervező  rendszerek  biológiai 

elméletéig, s a könyv a maga egészében tán még ma is megelőzi korát. 

„Csupán rendkívüli szellem lehet képes rá – írta halálakor barátja, Wigner Jenő –, hogy 

a tudományt  oly rendkívüli  mértékben gazdagítsa,  mint Neumann tette.  Logikájának 

precizitása talán szellemének legdöntőbb jellegzetessége volt.  Az embernek az volt a 



benyomása,  hogy egy tökéletes szerkezettel  áll  szemben,  melynek fogaskerekeit  úgy 

munkálták  meg,  hogy  azok  ezredhüvelyk  pontossággal  illeszkedjenek  egymásba... 

Matematikát  többet  tanultam  tőle,  mint  bárki  mástól,  az  alkotó  matematikai 

gondolkozásról pedig sokszorta többet, mint amennyire őnélküle egy életen át folytatott 

tanulmányok megtaníthattak volna.”

Wigner  Jenőhöz  hasonlóan  Neumann  is  haza-hazalátogatott,  figyelemmel  kísérte  a  honi 

tudományos életet. A derék Ortvay Rudolffal 1939 végéig levelezett; ezek az apró és nagy 

jelentőségű  dolgokról  egyaránt  szóló  levelek  szép  dokumentumai  emberségének, 

segítőkészségének, humorérzékének, rendkívüli tisztánlátásának tudományos és politikai téren 

egyaránt. 

„Nem hiszen – írja 1938. március 17-én egy nehéz szakmai témákban bővelkedő levél 

végén –, hogy a katasztrófa el lesz kerülhető. A fegyverkezés intenzívebb, mint 1914 

előtt  volt.  Arra (az egyébként is  kissé erőltetett,  és minden történelmi tapasztalatnak 

ellentmondó) nézetre, hogy a (mai) diktatúrák természetüknél fogva békésebbek, mint 

az (akkori) monarchiák, a közelmúlt eseményei in concreto rácáfoltak. Tehát, minthogy 

a »valódi« mechanizmust úgysem ismerjük, nézetem szerint a legridegebb empirizmus 

indokolt.  Ami  1914-ben  megesett,  az  most  a  fortiori  meg  fog  esni.  Nem  azt  kell 

bizonyítani, hogy miért lesz így, hanem azt, hogy miért ne lenne így: És erre az utóbbira 

semmilyen elégséges okot nem látok.”

A háború  alatt  ő  is  a  nagy  küzdelem szolgálatába  állította  fényes  képességeit,  új  hazája 

védelmében. az új technológiák lehetőségei és az általuk előidézett gondok a háború után sem 

hagyták nyugodni;  1954-ben az Egyesült Államok elnöke az Atomenergia Bizottság tagjául 

delegálta.  Ilyen  minőségében  írta  1955-ben  felelősségteljes  cikkét  a  technikai  fejlődés 

kiváltotta félelmekről és válságról, Túlélhetjük-e a technikát címmel.

„A  nukleáris  hadviselés  jelenlegi  borzalmas  lehetőségei  –  írja  –  még 

borzalmasabbaknak  adhatnak  helyet.  Ne  áltassuk  magunkat:  ha  egyszer  ezek  a 

lehetőségek megvalósulnak, ki fogják aknázni őket … Az egyetlen szilárd tény, hogy a 

nehézségek a hasznos és építő, de ugyanakkor veszedelmes fejlődésnek tulajdoníthatók. 

Alkalmazkodni tudunk-e a szükséges gyorsasággal? A legtöbb reménnyel az a válasz 

biztat,  hogy az emberi nem már kiállt hasonló próbákat, és úgy látszik, veleszületett 

képessége van arra,  hogy változó mennyiségű baj  után mégis felülkerekedjék.  Előre 



kész  receptet  kérni  nem  lenne  ésszerű.  Csak  a  szükséges  emberi  tulajdonságokat 

határozhatjuk meg: türelem, rugalmasság, intelligencia.”


