
Más könyvek körül

Neumann János, a számológép és az agy1

A Gondolat által kiadott kis könyv,  A számológép és az agy (1964) Neumann János (1903–

1957) utolsó, már halála után megjelent műve. Az írás annyira szervesen illeszkedik Neumann 

János  sokoldalú  és  hihetetlenül  gazdag  munkásságába,  hogy  legjobb  az  ismertetést  az 

utószóval  kezdeni.  Az utószó  a  Bulletin  of  the  American Mathematical  Society Neumann 

Jánost  gyászoló  különszáma alapján  röviden  összefoglalja  a  szerző  életét  és  matematikai 

eredményeit.  Idézzük a külön szám bevezetéséből S. Ulam (Neumann János tanítványa és 

barátja, egyike a ma élő legsokoldalúbb és legérdekesebb matematikusoknak) sorait: 

„John von Neumann – vagy ahogy nálunk (USA) hívták, Johnny – 1903. dec. 28-

án  született  Budapesten… Budapest  az  első  világháború  körüli  két  évtizedben 

természettudományos tálentumok kivételesen gazdag táptalaja volt. Tudománytör-

ténészekre  vár,  hogy  feltárják  és  megmagyarázzák  azokat  a  körülményeket, 

melyek annyi  tündöklő tudós (a jelenkor matematikai és fizikai folyóiratai  tele 

vannak nevükkel) felnövését katalizálták. Ebben a ragyogó tudós-konstellációban 

Johnny volt talán a legeslegfényesebb csillag, ő maga ezt a statisztikailag annyira 

valószínűtlen helyzetet több, közelebbről nem precizírozott tényező összjátékával 

magyarázta.  Közép-Európa  eme  részében  az  egész  társadalomra  súlyos  külső 

nyomás nehezedett, az emberekben pedig valami rettenetes belső bizonytalanság 

tudatalatti  érzése  feszült.  Érezték,  hogy szokatlanul  kiválót  kell  produkálniuk, 

különben megsemmisülnek. Az első világháború összezúzta a fennálló gazdasági 

és  társadalmi  rendet.  Budapest  addig  az  Osztrák–Magyar Birodalom második 

fővárosa  volt,  most  egy  kicsiny  ország  első  városa  lett.  Sok  tudós  előtt 

nyilvánvaló volt, hogy emigrálniuk kell, s más, kevésbé provinciális körülmények 

között keresni megélhetést.” 

1 Forrás: Vekerdi László: Neumann János, a számológép és az agy. = Kortárs 9 (1965) No. 7. pp. 1139–1142.



Neumann  János  –  akinek  tehetségét  már  fasori  gimnazista  korában  észrevette  s  külön 

műveltette tanára, Rátz László – párhuzamosan járt budapesti, német és svájci egyetemekre, 

1930-ban hívták meg először  előadni a princetoni  egyetemre,  1933-ban a  híres princetoni 

Institute for Advanced Study professzora lett. Oppenheimer felkérésére 1943 végétől részt vett 

az  atombomba  előállításának  munkálataiban,  Los  Alamosban.  Az  itt  megoldásra  váró 

hatalmas számítási  problémáik (hosszú évek óta  folytatott  hidrodinamikai  és  robbanástani 

vizsgálatainak csak numerikusan megközelíthető megoldásaihoz hasonlóan) az elektronikus 

számológépekre  irányították  figyelmét.  „A numerikus  számítások  elmélete  vezette  át  az 

automaták  elméleti  problémáihoz,  majd  az  automaták  és  a  központi  idegrendszer  logikai 

struktúrájának a kapcsolatához.”

Neumann  János  munkásságában  kezdettől  fogva  párosult  a  legabsztraktabb  elméleti 

érdeklődés és a matematikai alkalmazások elvi lehetőségének a keresése. Már pályája elején 

egyszerre foglalkoztatja Az általános halmazelmélet axiomatikus felépítése (budapesti doktori 

értekezésének  címe),  a  kvantummechanika  matematikai  megalapozásának  a  kérdése,  a 

statisztikus  mechanika  egyik  legfontosabb  problémaköre,  az  ún.  ergodelmélet  és  a 

társasjátékok matematikája. Utóbbi vizsgálatai vezették később a modern matematika egyik 

legfontosabb  alkalmazásának,  a  játékelméletnek  a  kidolgozására.  A felsorolt  négy  terület 

bármelyikén elért eredménye elég lenne egy-egy világhírhez, de az ő munkásságának ez az 

egész  komplexum  csak  tört  részét  képezi.  A modem  analízis  szigorú  és  extrém  módon 

absztrakt eszközeit alkalmazva (a kvantummechanika máig felülmúlhatatlan formába öntését 

is ezek segítségével érte el) alapvető eredményeket ért el a mértékelméletben, topológiában, 

folytonos  csoportok  elméletében.  (A matematika  fokozatos  szakosodásával  mind  egy-egy 

külön nagy ága a matematikáinak, egymástól legalább annyira különbözőek, mint pl. a me-

dicinán belül a bőrgyógyászat és a szemészet.) Ő maga elméleti munkásságából a végtelen 

sok dimenziós terek lineáris operátorainak és operátor-csoportjainak a területén kapott ered-

ményeit  tartotta  legtöbbre,  ezek  a  munkái  „majdnem olyan kézzelfogható  egyszerűségűvé 

alakították át – írja Ulam – a végtelen sok dimenziós Hilbert teret, mint amilyen a közönséges 

véges euklideszi tér”.

Neumann  ezeket  az  eredményeit  éppen  fizikai  alkalmazhatóságuk  miatt  becsülte,  s 

fizikai  alkalmazások,  nehéz  áramlástani,  statisztikus  mechanikai  és  atommagfizikai 

problémák vezették a számológépek elméletéhez is. De az alkalmazásokban megint az elvek 

érdekelték,  a  nagy számológép  automaták  működésének  elméleti  alapjai,  s  alig  jött  létre 

nagyrészt az ő munkája alapján ezeknek az automatáknak az első kezdetleges elmélete, már 

alkalmazta a gondolkozás idegrendszeri folyamatának a magyarázatára, abban a reményben, 



hogy az idegrendszer mélyrehatóbb matematikai vizsgálata  „hatással  lesz arra  is,  ahogyan 

magának a matematikának e vizsgálódásban közrejátszó oldalait értelmezzük. Sőt, talán még 

a tulajdonképpeni matematikáról és logikáról alkotott képünk is módosulni fog”.

Íme, a tipikus Neumann János-i álláspont: az alkalmazások igénye vezet az elméleti 

alapok megértéséhez, a részterület áttekintése pedig az elmélet még átfogóbb tartományának a 

módosítását,  tisztázódását  eredményezi.  A most  referált  könyv  esetében  a  számológépek 

leírásaiból  indul  ki.  Világosan,  ritka  érthetően  írja  le  a  számológépek  két  alaptípusát,  az 

analógiás és digitális számológépeket s működésük alapelvét. „Egy analóg gépben minden 

számot valamely célszerűen megválasztott fizikai mennyiség ábrázol, melynek előírásszerű 

egységekben  mért  értéke  egyenlő  az  illető  számmal.”  Az  ilyen  fizikai  módon  ábrázolt 

számokkal igen egyszerű az alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elvégzése. 

Az  eredmény megint  valamilyen  folytonos  fizikai  mennyiség,  pl.  áramerősség,  vagy egy 

tárcsa elfordulása stb. által ábrázolt szám. Ezzel szemben a digitális eljárásban minden szám 

úgy jelenik meg, mint a közönséges írásban vagy nyomtatásban, pl. egy tízes számrendszerű 

digitális  gépben  a  0-tól  9-ig  terjedő  számjegyek  valamilyen  sorozataként.  (Ügyeljünk,  ne 

tévesszük  össze  a  számot  a  szám  ábrázolására  szolgáló  számjegyekkel!)  E  számjegyek 

mindegyikét viszont valamilyen „jelölők” rendszere képviseli. A jelölők – akárcsak az analóg 

gépekben a számok – valamilyen fizikai berendezéssel valósíthatók meg. 

„Ha egy jelölő tízféle alakban jelenhetik meg, akkor önmagában véve is elegendő egy 

tízes számrendszerben megadott szám képviseletére. De ha csak két különböző alakban képes 

mutatkozni,  akkor  olyan  módon  kell  alkalmazni,  hogy  a  tízes  számrendszer  minden 

számjegyének az ilyen kétértékű jelölők egy csoportja feleljen meg. Kétértékű jelölő lehet egy 

olyan áramlökés, mélynek egy előre kijelölt vezetéken való jelenléte vagy hiánya (a jelölő két 

értéke) szolgál információközlés céljára.” A továbbiakban a kétféle számológép, különösen a 

digitális, alapos leírása következik, amelytől azonban eltekintünk. Neumann János ugyanis – 

ez  könyvének  egyik  legfontosabb  tanulsága  és  lényege  –  nem  azért  ismerteti  roppant 

gondosan  és  kivételesen  érthetően  a  számológépek működését,  mintha  az  idegrendszert  a 

jelenlegi számoló automaták alapján képzelné modellezhetőnek.

Ellenkezőleg,  a  részletes  ismertetés  azt  a  célt  szolgálja,  hogy megmagyarázza  a  két 

automata berendezés, számológép és idegrendszer alapvető, elvi különbözőségét. Igaz ugyan, 

hogy  az  idegimpulzusok  is  „kétértékű  jelölőkként  foghatók  fel  a  már  korábban  tárgyalt 

értelemben: az impulzus hiánya jelenti az egyik értéket, jelenléte pedig a másik értéket”. Már 

ebből a tényből várható, hogy természetes automatákban fontos szerepe kell legyen számszerű 

eljárásoknak, ill. számjegyékkel való számolásnak, akárcsak a digitális számoló automaták-



ban. Továbbá az idegrendszer felépítésből következik, hogy az idegrendszer is, akárcsak a 

digitális gépek, az „és”, „vagy” és „nem” logikai szabályai szerint működik az idegingerület 

áttevődési  helyein,  a  szinapszisokban.  Tehát  alapjában  véve  a  természetes  automata  is 

„számol”  a  klasszikus  arisztotelészi  logika  elvei  alapján,  de  ahogyan számol,  az  a  mód 

teljesen más valami,  mint  amit  digitális  vagy analógiás,  vagy a  két  alaptípus  keverésével 

előállított  számológéppel  modellezni  tudunk.  Először  is  ugyanazon feladat  megoldására  a 

kétféle automata, természetes és mesterséges roppant különböző számú aritmetikai és logikai 

lépést  alkalmaz,  ahogyan  mondják,  a  két  automata  „aritmetikai”  és  „logikai  mélysége” 

alapvetően különbözik. 

Az agy sokkal kevesebb, viszont sokkal lassabban végbemenő lépésben éri el ugyanazt, 

mint  a  számológép.  Ebből  következik,  hogy minél  jobb  –  a  maga  nemében  –  a  kétféle 

automata, annál inkább különbözik egymástól. „Így tehát azt várhatjuk, hogy egy hatékonyan 

megszervezett természetes automata (mint az emberi idegrendszer) minél több logikai (vagy 

információs) adat egyidejű felvételére és feldolgozására lesz berendezve, míg egy hatékonyan 

megszervezett  nagy mesterséges  automata (például  egy nagy modern számológép)  inkább 

egymás után látja majd el a teendőit, egyszerre csak egy dologgal, vagy legalábbis nem olyan 

sok dologgal foglalkozik. Röviden: a nagy és hatékony természetes automaták valószínűleg 

nagy fokban párhuzamos működésűek, míg a nagy és hatékony mesterséges automaták inkább 

soros  működésre  rendezhetők  be.”  Éppen  e  miatt  az  alapvetően  soros  működés  miatt  a 

számológépekben nagyon sok elemi lépést kell egymás után kapcsolni, a számológép „logikai 

mélysége” szükségképpen igen nagy, egyes esetekben 107 vagy még nagyobb. Ennyi lépésen 

keresztül  egy  olyan  eleve  bizonytalanul  működő  elemekből  felépített  számológép 

megbízhatósága,  mint  az idegrendszer,  teljesen megsemmisülne.  Az idegrendszer  esetében 

ugyanis  nem  az  elemek  kapcsolásának  meghatározott  vagy  legalábbis  meghatározott 

sorrendben  változó  sorrendje  biztosítja  a  feladat  elvégzését  –  ez  túlságosan  merev, 

alkalmazkodásképtelen  rendszert  eredményezne  –,  hanem  az  azonos  feladatra  beállított 

elemek  nagy  száma.  Az  idegrendszer  működése  szükségképpen  statisztikus,  a  rendszer 

megbízhatósága valószínűségszámítási fogalom. 

De ezt nem úgy kell érteni – ez Neumann egyik legnagyobb felfedezése –, hogy az 

idegrendszer nagyszámú elemi számolás „átlagát” veszi, mint pl. háromszögelésnél a geodéta, 

s ezeket egyenlíti ki. Nem, az átlagolás maga is átlagolások átlagolásának az eredménye, s 

ezen az átlagolási hierarchián keresztül teljesen bizonytalanul működő elemekből tetszőleges 

pontossággal működő automatákat lehet felépíteni. Persze, nem mesterségesen, mert még a 

mai  miniatűr  elektrotechnika  világában  is  egy  ilyen  automata  óriási  helyet  foglalna  el, 



összehasonlíthatatlanul nagyobbat, mint az állatok idegrendszere.

Ezt az eljárást ahhoz lehetne hasonlítani, ahogyan az analízisben a határérték fogalmat 

definiálják.  S  ahogyan  ennek  a  fogalomnak  a  segítségével  egy  valós  számot  tetszőleges 

pontossággal meg lehet közelíteni valamely véges számú számjegyből álló kifejezéssel, az 

automaták elméletében is lehet valamely tetszőleges pontosságú megközelítő értékek sorozata 

helyett a sorozat határértékét tekinteni, s ezt mint valós számot valamely analóg számológép 

számskáláján beállítani. Neumann János sok példát említ az idegélettanból, aminek az alapján 

úgy gondolja, hogy a természetes automatákban a két elv, a digitális és analógiás, valóban 

kombinálódik.  S  méghozzá  nemcsak  az  adatfeldolgozás,  hanem  mindjárt  az  érzékszervi 

érzékelés  és  az  ingerületvezetés  szintjén.  Az  idegrendszer  a  diszkontinuus,  áramimpul-

zusokból álló digitális adatokat frekvenciamoduláláshoz hasonló eljárással folytonos informá-

ció változásokká alakítja át. Neumann által ennek a folyamatnak gépi modellezésére kidolgo-

zott „impulzus-sűrűségi rendszer” a Neumann-féle automataelméletet a modern matematika 

másik óriásának, Norbert Wienernek valószínűségszámítási automatamodelljéhez kapcsolja.

Még további hasonlóság is van a két automataelmélet, Wieneré és Neumanné között. 

Éspedig  az,  hogy  mindkét  elméletben  roppant  fontos  szerepe  van  A.  Turing  angol 

matematikus  által  a  húszas-harmincas  években  bevezetett  absztrakt  gép  fogalmának.  A 

Turing-gép olyan előírás, amely adott elemek valamilyen együtteséhez más elemek együttesét 

rendeli hozzá. A hozzárendelés módja közömbös, a Turing-gépet teljesen definiálják a kezdő 

és végső, bemenő és kimenő elemek. Mármost nyilvánvaló, hogy adott elemekből nagyon 

sokféleképpen lehet azonos végeredményre jutni, valamely konkrét gép működését nagyon 

sokféleképpen  lehet  adott  feltételek  szempontjából  absztrakt  módon  megadni.  „Turing 

vizsgálódásának fontos eredménye az, hogy ezen a módon az első gépet  bármely más gép 

viselkedésének utánzására lehet késztetni. Az az utasítási struktúra, amelyet az első gép ilyen 

körülmények  között  követni  kénytelen,  teljesen  eltérő  lehet  saját  és  reá  jellemző 

utasításrendszerétől.  Például  sokkal  komplexebb utasításokra  terjedhet  ki,  s  minden egyes 

ilyen másodlagos utasítás az első géptől sok művelet végrehajtását követelheti meg…

Általában bármi, amit az első gép bármilyen hosszú idő alatt és az összes lehetséges – 

tetszőleges mértékben bonyolult – utasításrendszerek vezérlése mellett el tudna végezni, ilyen 

körülmények között úgy végezhető el általa, mintha csak „elemi” akciókról, alapvető primitív, 

nem összetett utasítások végrehajtásáról volna szó.” Valószínűleg ezt az elvet alkalmazza az 

idegrendszer-automata is. S ennek következtében semmi sem biztosítja, hogy a nyelv, vagy 

akár  a  matematika,  szükségképpen  az  idegrendszer  struktúrájából  és  működéséből 

következne.  „Szembe  kell  néznünk  azzal,  hogy  a  nyelv  messzemenően  történelmi 



esetlegesség… S mint ahogy a görög vagy a szanszkrit nyelv létezése történeti  tény, nem 

pedig feltétlenül logikai szükségszerűség, ugyanúgy józanul feltételezhetjük, hogy a logika és 

matematika  is  történeti  eredetű,  és  esetleges  kifejezési  formák… Meglehet,  hogy amikor 

matematikai fejtegetésekkel foglalkozunk, akkor egy olyan másodlagos nyelvről tárgyalunk, 

amely ráépül a központi idegrendszer által tényleg használt elsődleges nyelvre. Így tehát a mi 

matematikánk külső formái nem feltétlenül relevánsak annak mérlegelésénél,  hogy milyen 

matematikai  vagy  logikai  nyelvet  használ  válójában  a  központi  idegrendszer.  A 

megbízhatósággal  és  a  logikai  meg  az  aritmetikai  mélységgel  kapcsolatos  fentebbi 

ténymegállapítások mindenesetre  amellett  szólnak,  hogy bármiféle  nyelvrendszerrel  van is 

dolgunk,  ez  okvetlenül  jelentős  mértékben  eltér  attól,  amit  tudatosan  és  kifejezetten 

matematikának szoktunk tartani.”

Erre a nagyon fontos következtetésre célzott Neumann János, mikor könyve elején azt 

állította, hogy az automaták meg az idegrendszer működésének az összehasonlítása alapvető 

lehet magáról a matematikáról alkotott fogalmunk szempontjából is. Ezek a szavak ezenkívül 

segítenek az Ulam által  felvetett  kérdésre választ  találni:  legalább utalnak arra  a  szellemi 

klímára,  ami  a  századforduló  korában  az  Osztrák–Magyar Monarchia  két  fővárosában, 

Bécsben  és  Budapesten  kivételes  természettudósok  felnövését  kísérte.  Ez  a  valósággal 

szemben alázatos filozófia  volt  Ludwig Boltzmann,  Liese Meitner,  Eötvös  Loránd,  Kőnig 

Gyula, Kürschák József tudományos munkásságának háttere, innen indult ki s emlékezett rá 

oly  szívesen  Erwin  Schrödinger.  Nagy  kerülővel,  nyakatekert  skolasztikus  analízis  után 

hasonló eredményre jut egy másik nagy bécsi, Wittgenstein is.
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Évente  több  száz  tankönyv,  monográfia,  összefoglalás  jelenik  meg  a  világon  a 

valószínűségszámítás  tárgyköréből.  Ezek  közül  úgy 40–50  jó  vagy egyenesen  kiváló.  Az 

utóbbiakat  kötelességszerűen  ismertetik  a  referálásra  specializálódott  folyóiratok,  arról 

azonban szó sem lehet,  hogy a  világ nagy szaklapjai  is  beszámoljanak róluk.  Valamilyen 

okból egészen kiemelkedő kell legyen egy könyv ahhoz, hogy a tekintélyes, nagy matematikai 

folyóiratok recenzálják.  Pedig a matematikusoknak éppolyan fontos az ilyen „nagybírálat” 

mint az íróknak; a maguk módján ők is „A dicsőség fegyencei”, és reájuk is érvényes Komlós 

Aladár  józan  esszéjének  megállapítása:  „A népszerű  író  odaadná  a  diáklányok  minden 

rajongását, ha tekintélyes kritikus egy jó szót írna róla egy komoly folyóiratban.”

De  hát  van-e,  volt-e  valaha  is  népszerű  matematikus?  Hogyne,  csak  az  utóbbi 

évszázadokból is egész csomót említhetnénk, Pascaltól Pólya Györgyig. S nemrégiben még 

közöttünk is  élt,  tanított  s  hatott  egy nagy,  népszerű matematikus:  Rényi  Alfréd.  Egészen 

bizonyos, hogy az értelmes diáklányok mifelénk az ő szellemes dialógusaiból, káprázatos tv-

előadásaiból, fantáziamozgató cikkeiből tanulták meg, hogy mi a matematika művészete. De 

szerencsére  –  szerencsénkre  –  Rényinek  nem kellett  választania  népszerűség  s  elismerés 

között:  még  rövid  életében  kijutott  neki  mindkettőből.  Halála  (1970.  február  1.)  után 

megjelent  két  nagy  könyvét  –  Foundations  of  Probability (San  Francisco,  1970)  és 

Probability Theory (Budapest, 1970) – pedig a legelőkelőbb matematikai folyóiratok egyike 

referálta  (Bulletin  of  the  American  Mathematical  Society,  1973.  2.  sz.),  már  nem  is 

elismeréssel,  hanem  leplezetlen  lelkesedéssel  „a  tanító-  s  kutatóként  egyaránt 

félreismerhetetlen Rényi-ízek” iránt.

A két  szép Rényi-könyv persze csak a  matematika  nyelvében többé-kevésbé  járatos 

olvasóknak  tárja  ki  minden  részletét  (bár  a  Foundations sok  fontos  elvi-filozófiai 

megfogalmazása matematikai képzettség nélkül is érthető, már csak ezért is nagy kár, hogy 

még mindig nem jelent meg magyarul!), de a jelen válogatás részben legalábbis kárpótolja a 

szakmában  teljességgel  járatlan  laikust  is.  A kis  kötetből  ugyanis  bárki  játszi  könnyen 

megértheti  a  véletlen  izgalmas  törvényszerűségeinek  elemeit,  s  nyomon követheti  a  nagy 

kalandot, amint az ember matematikai fogalmak segítségével vallatni kezdi a véletlent és a 

2 Forrás: Vekerdi László: Rényi Alfréd: Ars Mathematica. (Magvető, 1973) (Ism.) = Valóság 30 (1974) No. 1. 
pp. 98–99. 



végtelent,  A  két  folyamat  ugyanis  szervesen  és  elválaszthatatlanul  összetartozik:  a 

valószínűségszámítás  elvi  megalapozása  –  melynek  ma  tán  legtökéletesebb  formája,  a 

feltételes valószínűségi mezők elmélete, épp Rényinek köszönhető – elképzelhetetlen anélkül 

a hosszú fejlődés nélkül, amit a görög gondolkozók indítottak el,  mikor fölfedezték, hogy 

axiómák és  logika  szigorú  kódrendszerében hogyan lehet  következetesen  és  ellentmondás 

nélkül dolgozni olyan fogalmakkal, mint a „végtelen”. A végtelen faggatása – a matematikai 

analízis  –  és  a  véletlen  vallatása  édestestvérek;  Galilei  a  harmadik  dialógusban egyszerre 

használja mind a kettőt, hogy megértesse Niccolininével, miféle grammatika szerint íródott „a 

természet könyvének nyelve”. Mert a matematika az elgondolhatók világában – és csak ott – 

teljes  bizonyossággal  megfogalmazható,  egyértelmű  állításait  modellként  alkalmazhatja  a 

létezőkre; megkeresheti mintegy a valóság matematikai megfelelőjét, szerkezeti hasonmását. 

Persze  „nem cél  arra  törekedni,  hogy  a  matematikai  modell  minden  tekintetben  hasonló 

legyen a valósághoz – ez egyébként nem is lehetséges. Elegendő, ha a modell híven írja le a 

valóságot  minden olyan vonatkozásban,  ami  az  adott  feladatot  illetően  jelentőséggel  bír.” 

Csakhogy  épp  ez  a  nehéz:  megtalálni,  illetve  megalkotni  az  alkalmas  modellt.  „Aki  a 

matematikát sikerrel akarja alkalmazni a gyakorlatban, annak álmodónak kell lennie.” S itt 

igen  lényeges  ponthoz  érkeztünk  Rényi  filozófiájában:  az  alkalmazás  elsődleges 

fontosságának  és  természetének  fölismeréséhez.  Mert  nemcsak  az  a  kérdés,  hogy  a 

gondolkodás  szabad  világában  szövődő  matematikai  álmok  miként  illeszkedhetnek  szinte 

bámulatra méltó pontossággal a valósághoz; legalább ilyen különös az is, hogy a valóság, 

vagy legalábbis jókora része, ezek nélkül a gondolati konstrukciók nélkül egyáltalában meg 

sem ismerhető.  A matematika ontológiai  és ismeretelméleti  szinten egyaránt közvetítőként 

szerepel  ember  és  valóság  között.  A matematika  és  a  valóság  viszonyát  tisztázza  az  első 

dialógus,  a  matematikának  a  megismerésben  betöltött  funkcióját  pedig  a  harmadik.  S  a 

történeti  fejlődés  „stílusát”  megőrzően  Platón,  illetőleg  Galilei  szájába  adott  „ontológiai”, 

illetve „ismeretelméleti”  dialógus közé szervesen illeszkedik egy sajátosan „Rényi-ízű” és 

rettentően „modern” „alkalmazáselméleti” dialógus Arkhimédész nevében.

És ezen a ponton válnak az esszék az érdekességen és szellemes megfogalmazáson túl 

izgalmasan  aktuálissá  és  égetően  modernné.  Rényi  valószínűségszámítási  gondolatai  és 

fogalmai ugyanis igen erősen alkalmazáselméleti orientációjúak; hiszen az alkalmazáselmélet 

heurisztikából,  modern  logikából,  jelelméleti  és  nyelvészeti  studiumokból  napjainkból 

kibontakozó  körvonalait  –  Pólya  György  mellett  –  igen  erősen  formálta  Rényi  markáns 

egyénisége. A nagy tudósnak ezt az erősen korszerű arcát mutatja be e válogatás.



Az  Arkhimédész-dialógusban  Rényi  a  modellalkotás  szellemes  elemzésével 

megmutatta,  hogyan  válik  az  alkalmazás  –  egyedül  releváns  –  összeköttetéssé  gondolati 

rendszerek s a valóság között; két ragyogó kis esszé pedig azt magyarázza el, hogyan kell 

újrafogalmazni  adott  konkrét  helyzeteket,  illetve  jelenségeket  ahhoz,  hogy  érvényes  és 

lehetőleg  könnyen  megoldható  matematikai  modell  legyen  reájuk  alkalmazható.  Azaz  az 

alkalmazás  ismeretelméleti  aspektusának  megértetése  után  ez  a  két  esszé  elmagyarázza  a 

szemiológiait:  a  matematikai  jelalkotás  és  kódolás  törvényszerűségeit.  És  ez  a  nehezebb 

föladat, mert ez – mint minden kódolás – szükségképpen szakismereteket igényel. „Ugyanis 

bár beszélhetünk a matematikai gondolkodásmódról mint olyanról, ami a matematika minden 

fejezetében érvényesül,  emellett  azonban a matematika minden egyes  ágának,  fejezetének 

megvan a maga sajátos gondolkodásmódja. A valószínűségszámítást például csak az értheti 

meg  igazán,  aki  hozzászokott  ahhoz,  hogy  véletlenszerűen  változó  mennyiségekben, 

valószínűségi változókban gondolkodjék.”

A Barkochba-játék és  az  információelmélet  című esszét  elolvasva  – persze papírral-

ceruzával a kézben – bárki megsejtheti, mit jelent „valószínűségi változókban gondolkodni”; 

a  következő  esszé  –  Játék  és  matematika –  pedig  csokorba  köt  egy  csomó  ragyogóan 

választott  példát,  hogyan  lehet  ezzel  a  nagyszerű  alkalmazáselméleti  „fogással”,  a 

valószínűségi  változóval  érdekesnél  érdekesebb  mindennapi  helyzeteket  lefordítani  a 

matematika nyelvére. És itt, a lefordítás kérdésénél újból sarkalatos ponthoz érkeztünk Rényi 

filozófiájában.

„A  matematikusok  –  idézi  Rényi  Goethét  –  olyanok,  mint  a  franciák:  mindent 

lefordítanak a saját nyelvükre, és akkor az már egészen mást jelent.” És ez a jelentésváltozás – 

ez  a  dologban  a  hallatlanul  érdekes  és  ezért  áll  a  matematika  kiakolbólíthatatlanul  az 

alkalmazáselmélet centrumában – egyben a megoldást is „jelenti”: a matematika (struktúrája 

miatt)  egyedülállóan  különleges  jelrendszer,  mert  az  értelmesen  lefordított  kérdések  (a 

szabályt „erősítő” igen nehéz kivételektől eltekintve, amelyek egyikét J. V. Linnikkel együtt 

épp  Rényinek  sikerült  jóformán  még  gyerekfejjel  kiküszöbölnie)  többnyire  jóformán 

„önmaguktól”  megoldódnak  benne;  lásd  Edward  D.  Thorp  Los  Angeles-i 

matematikaprofesszor izgalmas „párbaját” a Las Vegas-i játékkaszinókkal.

A lefordítás és a nyelvalkotás, azaz a matematikai kód kidolgozása és a fogalmi jelek 

megteremtése  azonban  nehéz,  évezredes,  máig  titokzatos  és  legföljebb  itt-ott  ha  értett 

folyamat. Az egyértelmű modelleket itt fölváltják az analógiák és a metaforák; a matematikai 

alkotás az álmok paradoxonokkal terhes világában forr, amíg az eredmény ki nem lökődik a 

tudat világosságába.  Erről is szól a kötetben egy játékos, mélységesen könnyed, tündérien 



komoly esszé; vagy tán inkább matematikai önvallomás: a Levelek a valószínűségről. Rényi 

itt  Pascal  Fermat-hoz  írt  elveszett  leveleit  „rekonstruálja”,  hogy  keletkezése  pillanatában 

mutathassa be egy új matematikai kódrendszer, a valószínűségi változókban való gondolkozás 

funkcionálását. Történeti esszé tehát, s Rényi csakugyan féltő gonddal ügyel is egészen az 

apró  részletekig  a  korhűségre;  ám  amíg  a  futárok  kezére  bízott  levelek  kiszámíthatatlan 

kallódásáért  izgulunk  vagy  Montaigne  közvetítésével  töprengünk  a  fátum  antik  és  új 

vakságain,  észrevétlenül  korunkba  kanyarog  velünk  a  mese,  a  modern  gondolkozás  nagy 

sorsfordulója  diktálja  a  sorokat  s  a  gondolatokat,  míg  megértjük,  hogy  a  véletlen,  a 

bizonytalanság  a  tudás  lényegéhez  tartozik  és  teljes  biztonságot  csak  a  nagy  számok 

törvényeiben  (s  álmainkban)  kereshetünk.  És  akkor  egyszerre  csak  észrevesszük,  hogy 

igazában tán rólunk szól a mese, a véletlen vasszigorú, ám egyáltalában nem csupán kauzális 

törvényei alá vetett esendő lényekről. Mert a  Levelek a valószínűségről  írója nagy tudós és 

művész volt,  aki az ember érdekében vallatta a véletlent.  Ars Mathematicá-jának pontosan 

megfogalmazott  tíz  dilemmája  után  fogadjuk  el  a  könyv  jellemzéseként  ezt  a  pontatlan 

tizenegyediket. 



Egy szenvedélyes kereső3

Lakatos Imre „Bizonyítások és cáfolatok” című munkájáról

Amikor Lakatos Imre itt recenzált munkája a  British Journal for the Philosophy of Science 

hasábjain  1963–64-ben  először  megjelent,  inkább  csak  szűkebb  szakmai  körökben keltett 

kisebb-nagyobb feltűnést, hogy aztán évek múltán azzá a minduntalan idézett és általánosan 

elismert forrásmunkává rukkoljon elő, aminek ma tudjuk. Az idő tájt persze még a folyóirat 

sem volt az a világszerte nagy respektusnak örvendő tudományfilozófiai és tudománytörténeti 

fórum, amivé később épp Lakatos szerkesztése alatt  s folytán emelkedett.  Akkoriban még 

inkább csak  a  késői  Wittgenstein  brit  követői  próbálták  egyeztetni  benne meredek nyelvi 

fejtörőiket Karl Popper szikár megcáfolhatósági tanával. Nyelvjátékok és falzifikácionizmus 

eme egyeztetgetése kétségkívül izgalmas szellemi torna lehetett, de a szigetország határain túl 

nem igen jutott. A folyóirat hatását és tekintélyét Lakatos növelte meg, ám egyúttal irányát is 

tökéletesen megváltoztatta. A modern tudományfilozófiák eme „lakatosi fordulata” különös és 

nem könnyen értelmezhető folyamat; annyi azonban sejthető, hogy Lakatos egész nagy hatású 

tudományfilozófiája  –  ha  nem  is  mindig  könnyen  követhetően  –  itt  recenzált  új 

matematikaértelmezésével  kezdődik.  A Bizonyítások és  cáfolatok  tehát  nem egyszerűen a 

matematika „belügye”;  ellenkezőleg,  központi  és jellegzetes helyet  foglal  el  korunk egész 

gondolkozásában.

Mátrai professzor ingerlő villanásokkal vázolt remek műhely-reflexióiban afféle minden 

hitek renegátjaként tartja számon Lakatost; aligha lehetne tömörebben s találóbban jellemezni 

– s dicsérni – ezt a született és szenvedélyes nagy keresőt. Mert mélységes megértés-igénye 

csakugyan mindig vonzotta Lakatost a szépen fölépített filozófiai rendszerekhez, ám nyomban 

visszahőkölt,  mihelyst  fölfedezte  rajtuk  az  irracionalitás  repedéseit.  Lakatos  Imre  egyre 

tudatosabban, s egyre kötelezőbb erővel vállalta a racionalitás választásait. Ám ki tudja, nem 

őrzött-é meg végig racionális rekonstrukciói alján valamit vonzások és választások érzékeny 

dinamikájából, s nem éppen ez a „sfumato” varázsol-é titokzatos emberi mélységeket egyre 

keményebb  kontúrokat  öltő  tudományfilozófiai  és  tudománytörténeti  ábrázolásai  mögé? 

Legértőbb  recenzensei  érzik  is  ezt  jól,  és  magyarságára  hivatkoznak;  de  hát  az  ő 

szóhasználatukban ez aligha jelent többet valami végképp ismeretlennél. Vagy mégis? Hisz 
3 Forrás:  Vekerdi  László:  Egy  szenvedélyes  kereső.  Lakatos  Imre:  Bizonyítások  és  cáfolatok.  (Gondolat 

Kiadó, 1981. 244 p.) (Ism.) = Világosság 25 (1984) No. 2. pp. 125–127.



nem épp az efféle gondolkozói magatartást vélte annyira Debrecenre – vagy inkább valami 

földhözragadtan  földöntúli  „debreceniségre”  –  jellemzőnek  Julow  Viktor,  s  nevezte 

„kálvinista ateizmus”-nak? De térjünk vissza szépen a Bizonyítások és cáfolatok-hoz.

Akár a híres Középiskolai Matematikai Versenyek, Lakatos könyve is jól meghatározott, 

ám cseppet sem triviális feladattal kezdődik: Találjuk ki, hogy a poliéderek  c  csúcsainak,  é 

éleinek és l lapjainak száma között van-é valami olyasféle összefüggés, mint a sokszögeknél, 

ahol  mindig annyi  a  csúcs  mint  az él,  c =  é.  A szabályos  poliédereknél  –  amint  Euler,  s 

lényegében már  Descartes  felfedezte  – van ilyen  összefüggés:  minden szabályos  poliéder 

esetében c – é + l = 2. De vajon létezik-e minden (tehát nemcsak szabályos) poliéder esetében, 

és ha igen, erre az alakra hozható-é? Euler úgy sejtette, hogy igen. Nem lényegtelen a feladat 

kitűzése sem, de ezt most hagyjuk, mert Lakatos először a bizonyításra koncentrál. A Tanár – 

Lakatos  képzelt  szeminárium keretében megszemélyesíti  a különféle szempontokat,  illetve 

lépéseket – egy szabályos poliédert – kockát – nyit fel egyik lapjának eltávolításával (c – é + l 

=  1).  Az  így  „síkba  kényszerített”  kinyitott  poliéderen,  azaz  a  csúcsok-élek-lapok 

összefüggését őrző poliéder-hálón mármost a c – é + l = 1 összeget megőrző két lépéssel, egy 

háromszögeléssel és a háromszögek egymás utáni eltávolításával addig halad, amíg az utolsó 

megmaradó háromszögben nyilvánvaló a c – é + l = 1 képlet érvényessége. Tehát a kezdetben 

eltávolított  lapot  újból  hozzáadva igazolódott  a  sejtés,  mely így Euler  tétellé  fontosodott. 

Csakhogy a három lépésből, a három „lemmá”-ból, amire a sejtést a bizonyításhoz fel kellett 

bontani, egyik sem megtámadhatatlan. Ha például a háromszögháló közepéből távolítok el 

először egy háromszöget, a c – é + l = 1 összeg nem őrződik meg, mert se a csúcsok, se az 

élek száma nem csökken, csak a lapoké. Az eredeti lemmát tehát ki kell igazítani úgy, hogy 

eleve gondosan előírja a lapok eltávolításának sorrendjét. Az ilyen lemmát-megtámadó példát 

Lakatos „helyi ellenpéldá”-nak nevezi. De megtámadható ellenpéldával maga a sejtés – azaz 

most  már  tétel  –  is:  egy  közepében  kocka  alakú  lyukat  rejtő  kockán,  egy  „kockaodvas 

kockán”  például  c –  é +  l =  4!  Még  szerencse,  hogy  az  ilyen  kockaodvas  kocka  nem 

kényszeríthető síkhálóvá,  s  így ez  a  tételt  cáfoló – ahogyan Lakatos  nevezi,  „globális”  – 

ellenpélda  legalább  –  veszett  fejsze  nyelét  –  a  bizonyítást  meghagyja.  De  mit  ér  egy 

bizonyítás tétel nélkül? Nagyon sokat, feltéve, hogy cáfolni lehet. Jelen esetben például olyan 

globális ellenpéldákkal, amelyekből hiányzik a síkba kényszeríthetetlenség kibúvója. Az ilyen 

cáfolatok ellen is lehet persze védekezni, megfelelőképpen definiálva a poliédert. Csakhogy 

az  így  körülhatárolt  tétel  egyáltalában  nem  az  eredeti  többé;  végleg  értelmét  veszíti  az 

euklidészi „quod erat demonstrandum”. És elveszítette a bizonyítás is ártatlan egyszerűségét: 

a  felismerhetetlenségig  megszigorodott.  S  méghozzá  meg  sem  nyugodhatunk,  hogy 



cáfolatainkkal  reábukkantunk  az  egyedül  üdvözítő  útra:  bizonyításelemzésünk  eleve  és 

szükségképpen bizonytalan, hiszen ki tudja, nem merülhetnek-é fel hirtelen más vidékekről 

más ellenpéldák, amikről még csak nem is álmodtunk! Olykor akár igen egyszerűék is, mint 

például  jelen esetben a  henger.  Hogyan illeszthető be az  egyszerű henger  a  poliéder-tétel 

bizonyításelemzésébe?  Legfeljebb  a  háttérben  rejtőző  és  eddig  magától  érthetőnek  vélt 

lemmák fölszínre hozásával, körülményes nyelvi-logikai akrobatikával. De hol van és van-é 

ennek a folyamatnak vége?

„ALFA: Még mindig azt reméled, hogy végül tökéletesen szigorú bizonyításelemzést 

érsz  el?  Ha  igen,  mondd  meg,  miért  nem  a  henger  által  »stimulált«  új  tételed 

megfogalmazásával  kezdted!  Ezt  csak  jelezted.  Keservesen  mulatságos  lett  volna  a  tétel 

terjedelmessége és esetlensége. És rögtön első új ellenpéldád után! Eredeti tételünket tételek 

sorozatával helyettesítetted – de csak elméletben.  Mi a helyzet  ennek a relativizálásnak a 

gyakorlatával? Az egyre excentrikusabb ellenpéldákkal egyre triviálisabb lemmák kerülnek 

szembe,  egyre  hosszabb  és  esetlenebb  tételek  »rossz  végtelenjét«  [vicious  infinity] 

eredményezve.  A kritika  addig  volt  hasznos,  míg  úgy  tűnt,  hogy elvezet  az  igazsághoz, 

viszont  bizonyosan zavaró,  ha  minden igazságot  lerombol,  és  céltalanul  hajszol  minket  a 

végtelenbe.  Én  gondolatban  megszüntetem ezt  a  rossz  végtelent  –  te  nyelvi  eszközökkel 

sohasem tartóztatod fel.

GAMMA: Hiszen én sohasem állítottam, hogy végtelenül sok ellenpéldának kell lennie. 

Egy bizonyos ponton elérhetjük az igazságot, és akkor véget ér a cáfolatok áradata. Persze, 

nem fogjuk tudni, mikor. Csak a cáfolatok meggyőzőek – a bizonyítások a pszichológiára 

tartoznak.

LAMBDA: Én még mindig bízom abban, hogy kigyúl a teljes bizonyosság fénye, ha a 

cáfolatok lassan elfogynak!

KAPPA:  De  vajon  elfogynak-e?  Mi  van  akkor,  ha  Isten  olyannak  teremtette  a 

poliédereket,  hogy  minden  rájuk  vonatkozó  igaz,  egyetemes  –  emberi  nyelven 

megfogalmazott  –  állítás  végtelenül  hosszú?  Nem  istenkáromló  antropomorfizmus  azt 

feltételezni, hogy (isteni) igaz tételek véges hosszúságúak?

Légy őszinte! Ezért vagy azért unod a cáfolatokat és az aprólékos ítéletalkotást. Miért 

nem teszed le  a  lantot  és  miért  nem szállsz  ki  a  játékból?  Már lemondtál  a  »Quod erat  

demonstrandum«-ról. Miért nem mondasz le a »Quod erat demonstratum«-ról is? Csak Isten 

számára van igazság.

THÉTA (félre): A vallásos szkeptikus a tudomány legádázabb ellensége!”



Nagyon különös az igazi irónia természete: sohasem tudható, mikor csap át öniróniába. 

Lakatost éppen úgy hiba lenne a szeminárium Tanár-ával azonosítani,  mint a  Párbeszédek 

Galileijét  Salviatival.  Nem  mintha  KAPPA  Lakatos  véleményét  képviselné  ebben  a 

tudományfilozófiai  álláspontokat  ütköztető  vitában,  nem mintha  Lakatos  vállalná  KAPPA 

álláspontját.  KAPPA  Lakatos  dialógusában  sokkal  inkább  Simplicio  szerepét  játssza, 

csakhogy Simplicio nem az a jámbor tökfilkó, akinek a tudománytörténet-írás – VIII. Orbán 

pápa  jó  utódaként  –  rendületlenül  képzeli;  Simplicio  sokkal  inkább  Galilei  önnön  ifjonti 

arisztoteliánizmusának kikacagása. A komor huszadik században persze nincsen többé efféle 

rabelais-i kacaj, de az irónia-önirónia játéka – s Boreczky Elemér még ezt a magyarra nagyon 

nehezen lefordítható lakatosi iróniát is pontosan közvetíti – azért nagyritkán fölcsillan ma is, 

hisz  ki  tudja,  nem  maradt-é  végül  is  Lakatos  Imrében  egy  cseppnyi  a  régi  „hegeliánus 

dogmatizmusból”? De el ne túlozzuk valahogy az érvelést, mondjunk le hamar a »Quod erat 

demonstratum«-ról. Elégedjünk meg annyival, hogy „»a bizonyosságos sohasem érjük el«, 

»alapokat«  sohasem  találunk  –  de  az  »ész  csele«  a  szigorúságban  jelentkező  minden 

gyarapodást  a  matematika  tartalmának  gyarapodásává  változtat.”  Az  új  kiadást  sajtó  alá 

rendező szerkesztők – John Worrall  és Elie Zahar,  Lakatos tanítványai  – úgy vélik,  hogy 

Lakatos „túlságosan lebecsüli” ezáltal a „szigorúságot”; nem is mulaszthatták el egy hosszú 

lábjegyzetben védelmükbe venni: „A matematikai »szigorúságra« irányuló törekvésnek – ez 

végül is kiderült – két, egymástól független célja volt, s ezek közül csak az egyik érhető el. E 

két cél: egyrészt, szigorúan helyes érvek vagy bizonyítások (amelyekben az igazság hibátlanul 

átkerül a premisszákból a következményekbe), másrészt, szigorúan igaz axiómák vagy végső 

alapelvek (amelyek azt a célt szolgálják, hogy az igazságot sajátos módon befecskendezzék a 

rendszerbe,  s  így  az  igazság  szigorú  bizonyításokon  keresztül  kerülne  át  a  matematika 

egészébe).  Az első cél elérhetőnek bizonyult  (bizonyos feltételeket természetesen adottnak 

véve), míg a második nem.” Csakhogy az „ész csele” a matematika tartalmának növelésével 

sokkal többet ér, mint „az igazság hibátlan átkerülése a premisszákból a következményekbe”. 

A „szigorúság” ugyanis óhatatlanul csökkenti a matematikai tartalmat; példánknál maradva 

„az egyre növekvő szigorúság egyre kevesebb poliéderre alkalmazható”.  „Szükségünk volna 

valami  ellensúlyra  a  szigorúság  tartalmat  szűkítő  kényszerével  szemben.” Van  is  ilyen 

ellensúly, éspedig egy másik, egy merőben új bizonyítás. Azaz egy helyi, de nem globális 

ellenpélda  esetén  „a  lemmát  –  vagy  esetleg  valamennyi  lemmát  –  nem  úgy  próbáljuk 

kicserélni,  hogy  az  adott  bizonyításból  a  tartalom  utolsó  cseppjét  is  kifacsarjuk,  hanem 

lehetőleg  egy  egészen  más,  átfogóbb,  mélyebb  bizonyítás  kigondolásával.”  Ezért  lesz  az 

eljárás neve bizonyítások és cáfolatok módszere. Az újabb bizonyítás azonban újabb feladat; s 



a feladatok bővülő körében semmi okunk többé megállani az eredeti tételnél. De hát nem „az 

volt a feladatunk, hogy feltárjuk  c –  é +  l = 2 igazságának tartományát?” „Nem ez volt! – 

cáfolja  hevesen  Lakatos-DZÉTA –.  A probléma  az  volt,  hogy  bármely  létező  poliéderre 

érvényesen  megtaláljuk  c,  é  és  I  összefüggését.  Merő  véletlen,  hogy  először  olyan 

poliéderekkel ismerkedtünk meg, amelyek esetében c – é + l = 2. De ezeknek az »Euler-féle« 

poliédereknek a kritikus vizsgálata azt mutatta, hogy sokkal több nem Euler-féle poliéder van, 

mint Euler-féle.  Miért  nem keressük  c –  é +  l = –6,  c –  é +  l = 28, vagy  c –  é +  l = 0 

tartományát?  Ezek  nem  ugyanolyan  érdekesek?”  Dehogynem,  válaszolhatjuk  nyugodtan, 

Lakatos  későbbi  tudományfilozófiájának  ismeretében.  Hiszen  épp  az  ilyen  feladatokból 

összetevődő „kutatóprogramok” viszik előbbre a tudományt. A Bizonyítások és cáfolatok írása 

idején azonban Lakatos még nem tudományfilozófiája terminusaiban fogalmazott. Elégedjünk 

meg hát mi is DZÉTA megállapításával: „A kritikai racionalizmus egyik legfőbb jellemzője, 

hogy a megoldás során az ember mindig kész megválni az eredeti problémától és felcserélni 

azt  egy másikkal.” Annál is inkább, mert „egy probléma sohasem a semmiből keletkezik, 

mindig  kapcsolódik  korábbi  ismereteinkhez”.  A poliéder  esetében például  kiindulhatunk a 

sokszögből,  ahol  tudjuk,  hogy c =  é.  „A  poliéder  egynél  több  sokszögből  álló 

sokszögrendszer. De poliéderek esetében c ≠ é. Az egy sokszögből álló rendszerekről a több 

sokszögből álló rendszerekre való átmenet mely pontján szakadt meg a c = é összefüggés? Az 

adatgyűjtés helyett azt nyomozom, hogyan nőtt ki a probléma korábbi ismereteinkből, vagy 

melyik  sejtés  cáfolata  szülte  a  problémát.”  Az  ilyen  „racionális  találgatás”  (a  papposzi 

szintézis  modern  megfelelője)  valóságos  „bizonyító  gondolatkísérlet”  az  „ellenőrző 

gondolatkísérlet”-ként jellemzett „naiv találgatással” szemben. Szükségképpen az utóbbival 

talált „naiv fogalmakra” épít, de átgyúrja, elnyeli, megemészti ezeket, mígnem a naiv fogalom 

nyomtalanul  eltűnik,  s  „helyette  minden  bizonyítás  kitermeli  a  rá  jellemző,  bizonyításból 

származó, fogalmakat... A régi probléma eltűnt, és újak keletkeztek. Kolumbusz után már nem 

kellene  meglepődni,  ha  az  ember  nem azt  a  problémát  oldja  meg,  amelynek  megoldását 

elhatározta.”  Ilyesfajta  cáfolatok-inspirálta  máshová-jutás  növeli  végeláthatatlanul  a 

matematika világát; az elméletek azután inkább már csak megmagyarázzák a cáfolatokat, s 

jobbik esetben, amíg az elmélet fejlődik, teremtik is. „Ha azt akarjátok, hogy a matematikának 

jelentése, tartalma legyen, le kell mondanotok a bizonyosságról. Ha bizonyosságot akartok, 

meg kell szabadulni a jelentéstől. A kettő együtt nem megy. Az üres fecsegés cáfolhatatlan, a  

tartalmas  állítások  fogalomkitágítással  megcáfolhatók.”  Ez  végül  is  a  kicsi  könyv  –  és 

Lakatos  –  legfontosabb  tanítása.  És  ez  az,  ami  elválaszthatatlanul  ide  köti.  Popper 

falzifikácionizmusán  elevenen  átsüt  itt  Bolyai  János  fogalom-kitágítása,  holott  neve  nem 



fordul elő a rendkívüli gonddal összeállított lábjegyzetekben, hiszen ezek a poliéder-probléma 

fejlődéstörténetére vonatkoznak történeti háttér gyanánt. Vagy éppen a főszöveg vonatkozik a 

lábjegyzetekben közölt  történetre racionálisan rekonstruált  háttér gyanánt? Vagy mindkettő 

valami harmadikra vonatkozik, ami explicite ugyanúgy nem szerepel a könyvben mint Bolyai 

János, holott ugyanúgy jelen van? És ha ez a harmadik a Harmadik, azaz amint a – Sütő 

András  szép  szavával  –  „gyémánteszű”  Bretter  György  mindig  sejtette,  a  nyelv?  Ha  azt 

akarjátok, hogy... jelentése, tartalma legyen, le kell mondanotok a bizonyosságról.



A matematika élménye4

Philip J. Davis és Reuben Hersch könyvéről

Két évtizede jelent meg magyarul hasonló természetű könyv, Richard Courant és H. Robbins 

„Mi a matematika?” című műve.5 A maga korában ugyancsak igen népszerű Courant–Robbins 

angolul először 1948-ban jelent meg, Davis és Hersh könyve 1981-ben, s így a két választ a  

matematika természetét firtató kérdésre 33 év választja el. Egy teljes emberöltő, ami alatt – ha 

hihetünk  a  két  válasznak  –  a  matematika  teljesen  átalakult.  És  nemcsak  azért  vagy 

helyesebben  nem azért,  mert  időközben  a  matematika  merőben  új  ágai  születtek  meg  és 

cseperedtek  fel,  melyekből  néhányat  –  nem-cantori  halmazelmélet,  nem-standard  analízis, 

véges egyszerű csoportok osztályozása, számítógép-matematika – Davis és Hersh ügyesen be 

is mutat. Az inkább a lényeg, hogy a szemlélet változott meg, az a nézőpont, ahonnét a két  

könyv a matematikát s a matematika történetét nézi.

„A matematika definíciója – olvashatjuk a 31. oldalon – változik. Minden generáció és a 

generáció  minden  komoly  matematikusa  megfogalmaz  egy,  az  ismereteivel  egybehangzó 

definíciót.” A megfogalmazásra csakugyan sor is kerül a könyv utolsó fejezetében, habár a 

tulajdonképpeni definíció nem az eredeti kérdésre adott válaszként kerekedik ki; de így volt 

ez  már  Courant  és  Robbins  könyvében is,  hisz  valójában ők sem a  „Mi a  matematika?” 

kérdésre feleltek, hanem inkább azt mutatták meg, hogy mit csinál a matematika. Éppen ez a 

nagy különbség Davis és Hersh nézőpontjához képest, akik elsősorban azt vizsgálják (találóan 

mutat rá „pszichológiai-pedagógiai aspektusukra” a magyar kiadáshoz írt Utóhang), hogy mit 

csinál a matematikus, mit csinálnak és hogyan a matematikusok, mit jelent matematikusnak 

lenni? Elsősorban, illetve első megközelítésben – válaszolják – azt jelenti,  hogy az ember 

matematikát  termel,  mégpedig  a  matematikusi  munka  egyre  javuló  és  egyre  bővülő 

lehetőségei közepette, egyre változatosabb és bonyolultabb eszközökkel. Ezeket a szellemi-

fogalmi és materiális eszközöket fogja majd vizsgálni a könyv, elébb azonban – Stanisław 

Ulam  nyomán  –  nyomatékosan  figyelmeztet  napjaink  hihetetlen  matematikai 

termelékenységére: több mint 200 ezer új tétel kerül közlésre évente. S hogy ezt a dömpinget 

kellőképpen  méltányolhassuk,  emlékeztet  a  szerző  a  matematikusi  munka  hallatlan 

4 Forrás: Vekerdi László:  A matematika élménye. Philip J. Davis és Reuben Hersch könyvéről. (Bp., 1984. 
Műszaki Könyvkiadó.) (Ism.) = Természet Világa 116 (1985) No. 4. pp. 186–187. 

5 A művet Vekerdi László fordította magyarra ( – a szerk. megj.)



időigényességére: a tárggyal való hosszú meghitt foglalkozás, szorgalmas tanulás, mélyülő 

specializáció szükséges a tehetségen kívül ahhoz, hogy valaki eredményt érhessen el. És ez az 

eredmény többnyire nyomtalanul elsüllyed a publikációk iszonyatos tömegében, még olvasni 

is  csak az a  pár matematikus  fogja,  aki  ugyanezen a területen specializálódott,  megérteni 

pedig  még ezek  se  mindig  fogják.  A legapróbb  részletekig  specializálódott  matematika 

egyúttal  igen  nehéz  is  lett.  Senki  nem tudja  ma  már  a  matematikai  termésnek  még  egy 

szűkebb átfogó  területét  sem áttekinteni,  nemhogy aktívan részt  venni  benne.  Courant  és 

Robbins még vállalkozhattak rá, hogy bemutassák – éspedig autentikusan és érthetően – az 

akkori  matematika  jelentős  részét,  ilyesmiről  többé  szó  sem lehet,  a  jelen  könyv  is  csak 

szemelvények mozaikjára korlátozódik.

De  ha  ennyire  szerteágazódott  és  szakmákra  darabolódott  a  matematikusi  munka, 

beszélhetünk-e  akkor  még  és  milyen  értelemben  matematikáról;  beszélhetünk-e 

matematikáról többé-kevésbé jól körülírható vagy legalább nagyjából jellemezhető egységes 

tudomány gyanánt? Egy kis túlzással úgy is mondhatnók, hogy ma már nem annyira az a 

kérdés, hogy mi a matematika, hanem az, hogy van-e matematika? Nem ürült-e ki a fogalom, 

nem veszítette-e el a név ilyen általánosságban minden értelmét? A könyv persze nem veti fel 

ilyen nyíltan és durván a kérdést, hanem lassan közelíti meg, a modern tudományfilozófia 

elegáns  kitérőin  át,  a  befejező  fejezetekben,  ahol  a  matematikai  bizonyosság  és  realitás 

bonyolult  összefüggéseit  kutatja,  de  csak  azért  közelít  tán  ilyen  bonyolult  filozófiai 

érveléseken át, hogy aztán annál határozottabban válaszolhasson: „Annak a tudománynak a 

létezése, melyet matematikának nevezünk, tény, nem kérdés.”

Valószínűleg  ezek  a  befejező  fejezetek  alkotják  a  könyv  lényegét,  az  Utóhang  is 

elsősorban  ezekre  reflektál.  Lakatos  Imre  tudománytörténeti  matematikafilozófiáját,  a 

„Bizonyítások és cáfolatok” érvek kontextus-függőségét firtató dinamikáját veszik és alakítják 

át itt a szerzők (nem mindig erőszakmentesen) úgy, hogy beleférjen egy enyhén módosított 

popperi „Három Világ” metafizika kereteibe. Túlzó szimplifikációval azt mondhatjuk, hogy 

egyfajta  „popperiánus  realizmussal”  megfejelt  „kritikai  konstruktivizmust  találtak  –  és 

tálalnak – végül is a különféle matematikusi feladatok és vállalkozások eszmei alapja gyanánt. 

A  körülményes  és  sok  nem  konvencionális  nézetet  hangoztató  (lásd  Utóhang) 

tudományfilozófiai  kitérő  után  kerül  sor  a  definícióra,  amely  ehhez  képest  meglepően 

megszokottként hangzik: „A matematika – írja – nem az időtlen, mindig létező, ideális realitás 

tudománya, de nem is sakkszerű játék,  kitalált  szimbólumokkal és formulákkal,  hanem az 

emberi  tudás  része,  amely  alkalmas  arra,  hogy  elérjen  egy  tudomány  jellegű  általános 

egyetértést, hogy reprodukálható eredményeket ragadjon meg ... Ez a tény nem többet és nem 



kevesebbet  jelent,  mint  ideákra  vonatkozó  okfejtések  és  érvelések  módjainak  létezését, 

amelyek kényszerítők és meggyőző erejűek, »vitán felüliek, ha már felfogtuk«.”  Nagyjából 

valószínűleg  Courant  is  egyetértene  ezzel.  Euklidész  pedig  bizonyosan,  legalábbis  a 

matematika-történetírásnak  kedves  arisztoteliánus  Euklidész.  Dehát  egyébként  is 

megtanulhattuk már századunkban, hogy itt többnyire nem konvencionális utak vezetnek a 

legkonvencionálisabb célokhoz és eredményekhez.

Matematika esetében azonban ez a konvencionális, szinte már triviális definíció nem 

föltétlenül  hátrány,  ellenkezőleg,  a könyv filozófiájának kellő  tágasságát mutatja,  amelybe 

beleférnek a legkülönfélébb megalapozási kísérletek, alkalmazások, „külső” és „belső” ügyek 

és feltételek. Igaza van az Utóhang-nak: csakugyan ez a dogmamentes látás és láttatni tudás a 

könyv legfőbb haszna és szépsége.  Ahogyan például  kellő megértéssel,  sőt  rokonszenvvel 

ismerteti az általa különben egyáltalában nem kedvelt formalista megalapozási irány nagyjait, 

Fregét és Hilbertet; de ahogyan általában szakmai és filozófiai jelentőségének megfelelően 

tárgyalja az egész nagy megalapozási mozgalmat, holott ő maga Lakatos Imre emberszabású 

matematikafilozófiája nyomán messzi túllát – túllátni vél, jelen szempontjukból mindegy – 

logicizmus, formalizmus és intuicionizmus egzakt,  ám gyakran ezoterikus végletekre hajló 

elvonatkoztatásain  és  kényes  elkülönülésein.  Davis  a  huszadik  század  első  felének 

matematikafilozófiájában  uralkodó  nagy  megalapozási  mozgalomból  (egy  régebbi  kiváló 

szakkönyve  is  mutatja)  csak  az  eldönthetetlenség  témakörének  kiemelkedését  érzi  igazán 

jelentősnek,  jelen  könyvük  is  ennek  megfelelően  elsősorban  Skolem  és  kivált  Gödel 

vonatkozó  eredményeit  értékeli.  Nem  titkolja  hát  szimpátiáját,  de  megértéssel  és  főleg 

megérthetően  tárgyalja  az  egész  nagy  megalapozási  mozgalmat,  s  ha  tárgyalásmódja  az 

Utóhangban  kicsi  kiegészítésre,  illetve  korrekcióra  szorul,  azt  inkább  a  nézőpontok  már 

említett különbsége magyarázza, mintsem a könyv esetleges hiányossága vagy tévedései. Mi 

több: a könyv szellős matematikafilozófiájába ezek a kiigazítások is jól beleférnek, már csak 

azért is, mert Davis és Hersh, akik Lakatos nyomán a matematikai munkát – nagyszerűségével 

együtt – esendő és folyton kiigazításra szoruló vállalkozásnak tartják, önmagukat sem vélik 

csalhatatlannak.  Így  cseppet  sem  kell  csodálkoznunk,  ha  az  a  kép,  amit  nem 

matematikafilozófusként,  hanem  szakmatematikusként  vázolnak  a  matematikusi  munka 

természetéről, a matematika alkalmazhatóságáról és hasznáról „külügyeiről” és „belügyeiről”, 

az az eleven és színes kép nem föltétlenül kongruens a befejező filozófiai részben vázolttal, 

sőt  olykor  éppenséggel  inkább az Utóhang korrekcióival  cseng össze.  Így például  nyíltan 

vállalt „World-3” elkötelezettségük ellenére a szerzők cseppet sem érzéketlenek a matematika 

legkülönfélébb gyakorlati és társadalmi vonzatai és vonatkozásai iránt. S ha genuin és végül 



önmagukban  érdekes  matematikai  témák  generálásában  –  legalábbis  a  19.  század  előtti 

korokban  –  nagyjából  egyenlő  jelentőséget  tulajdonítanak  is  (egyébként  modern 

tudománytörténeti  divatoknak  teljesen  megfelelően)  gazdasági,  technikai,  hadászati, 

csillagászati, fizikai feladatoknak és igényeknek egyfelől és misztikus, asztrológiai, vallásos, 

teológiai spekulációknak másfelől, a felvillantott „külső” kapcsolatok mozaikjából kikerekedő 

matematikamodell  mindenképpen  tartalmaz  annyi  konkrét  vonást,  hogy  segítségükkel 

kézzelfogható  közelségbe  legyenek  hozhatók  a  matematikusi  munka  „belső”  aspektusai: 

absztrakció, általánosítás, formalizáció, matematikai struktúrák és objektumok szerkesztése, 

bizonyítás.  S  ha  például  a  bizonyítás  tárgyalásában  egy  egzakt  formalizálhatóságra  a 

szerzőknél  (és  Lakatosnál)  nagyobb  súlyt  helyező  matematikus,  illetve  filozófus  joggal 

kifogásolhat is egy kis pszichologizálásra hajló felületességet, még neki is el kell ismernie, 

hogy  a  vázolt  példánál  –  ami  mellesleg  történetileg  is  igen  érdekes:  a  Pythagorasz-tétel 

bizonyításának kommentálása – aligha lenne szebben demonstrálható, hogy bár „a bizonyítás 

a  matematikai  hatalom,  a  tárgy  elektromos  feszültsége,  amely  a  tételek  statikus  állításait 

megeleveníti”,  szó sincs róla,  hogy létezne „olyan biztos  módszer,  amely a  bizonyításhoz 

elvezetne”.  Efféle  felismerésekből  és  szembesítésekből  indult  lényegében Lakatos vitája a 

formalizmussal,  s  az  ő  szellemében  a  szerzők  a  matematika  számos  belsőbb  és  legbelső 

területét pásztázzák át s példák sorában mutatják meg, hogyan érvényesül a (fentebb említett 

bizonyítás-paradoxon  teremtő  feszültségében  csúcsosodó)  matematikai  tapasztalás olyan 

genuin matematikai fogalmak, folyamatok és témák kibontakoztatásában, mint a végtelen, a 

valószínűség, az algoritmikus és a logikai orientáció, a káosz és rend transzformációi, a véges 

egyszerű csoportok osztályozása, a prímszámtétel, a nem euklidészi geometria, a nem cantori 

halmazelmélet, a nem standard analízis, a Fourier-analízis. Erősen önkényes válogatás ez a 

modern  matematika  hatalmas  spektrumából?  Kétségtelenül,  de  bármiféle  akárcsak 

megközelítőleg teljes áttekintés amúgy is elképzelhetetlen, s a választott fejezetek kitűnően 

demonstrálják a matematikai tapasztalás jelenlétét,  jellegzetességeit és jelentőségét. A nem 

cantori halmazelmélet ismertetésében például Cantor alapvető fogalomalkotásaitól a heroikus 

axiomatizációs kísérletek kudarcán s Gödel ezekből kivezető merész modellszerkesztésén át 

elvezet  az  új  eljárás  küszöbére,  amellyel  tetszés  szerint  lehet  –  mint  Bolyai  János 

választásával  az  S  és  a Σ rendszer  között  –  „kényszeríteni”  a  halmazelmélet  kiválasztási 

axiómájának elhagyásával nyert törzs-axiómarendszert egyaránt ellentmondásmentes cantori 

és  nem  cantori  utakra.  Pontatlan  bár,  de  találó  hasonlatként  elmondható,  hogy  még  a 

„kényszerítés” is  affélének tekinthető,  mint  Bolyai  János esetében;  azt  kell  bebizonyítani, 

hogy  lehetséges  halmaz-definíció,  amellyel  (mint  a  párhuzamos  definícióval  a  Bolyai-



félegyenesek  esetében)  olyan  nem  cantori  (tehát  nem  megszerkeszthető)  rendszerek 

szerkeszthetők,  melyeknek  egy  megszerkeszthető  részrendszerében  érvényes  a  cantori 

halmazelmélet (mint Bolyai F-felületén az L-vonalakra az euklidészi geometria). A bizonyítás 

mindenesetre  –  ezt  mutatják  meg  a  szerzők  –  már  nem Bolyait  követi,  hanem inkább  a 

fordított utat, amely az euklidészi geometriában konstruálja meg a nem euklidészi geometria 

modelljét.

Amint a nem cantori halmazelmélet nehezen megmászható magaslatairól a cantori, úgy 

nyílik  hirtelen  új  és  tágabb  kilátás  a  nem  standard  analízis  tárgyalásából  a  klasszikus 

infinitézimálisszámításra  Arkhimédésztől  Newtonon és  Leibnizen  át  Weierstrassig,  vagy a 

Fourier-sorok  bemutatásából  a  függvényfogalom  –  és  alkalmazásainak  –  változásaira. 

Folytathatnók a példákat, de úgyis legfeljebb jelezhetnénk, miként „kényszerítik” a szerzők a 

legkülönfélébb  eredetű,  ám  mindig  az  absztrakció,  az  általánosítás,  a  formalizáció,  a 

bizonyítás és cáfolás szitáin megszűrt felismeréseket egyre szaporodó és bővülő struktúrákba, 

s miként „generálják” azután ezek a matematikai struktúrák és objektumok a matematikai 

tapasztalás újabb és újabb témáit és köreit. Ennek a szüntelen, esendő bár, de kiigazítható és 

így jelentés-teljes matematikai tapasztalásnak a közvetlen és eleven bemutatása a könyv igazi 

„élménye”, amiért egymagában nagyon megérte lefordítani.

A fordítás (tán az egy cím kivételével) mindenütt pontos, jól követhető, eleven. Külön 

megdicsérendő a (mifelénk sajnos kivételesen) gyors munka: az eredeti 1981-ben jelent meg. 

Nem hagyható végül említetlenül, hogy a szerzők mindenütt következetesen „Lobacsevszkij-

geometriá”-ról  beszélnek;  a  fordítás  egy  tartózkodóan  rövid  jegyzetben  megemlíti  ugyan 

Bolyai János nevét, de inkább azt hangsúlyozta, hogy mennyire nem értették meg nagyságát 

hazájában  még  halálakor,  1860-ban  sem.  Úgy  látszik  azonban,  hogy  nemcsak  akkor  és 

nemcsak hazájában nem értették meg. És ezt nem csupán holmi „történeti precizitás” miatt 

kell megemlíteni, bár különben egy efféle matematikatörténet-filozófiai jellegű könyvben ez 

sem jelentéktelen. Az igazán különös azonban az, hogy az a módszer vagy ha tetszik „stílus”, 

ahogyan Bolyai János megszerkeszti a Bolyai–Lobacsevszkij-geometriát, a tárgy minden más 

fölépítésénél  alkalmasabban  simulhatna  a  jelen  könyv  céljaihoz,  hiszen  Bolyai  az 

„Appendix”-ben  (először  a  matematika  történetében)  épp  afféle  struktúraátvilágító 

modellkonstrukciót  valósított  meg,  amit  a  szerzők  –  joggal  –  olyan  fontosnak  ítélnek  a 

matematikai tapasztalás fejlődésében.



Tóth Béla „Maróthi György” című könyvéhez6

„Rengeteg tervem van – mondotta a Hajdú-bihari Napló riporterének 1978-ban a 70 éves Tóth 

Béla.  –  Már megírtam azt  a  könyvet,  amit  életem fő művének tartok,  a  25 íves  Maróthi 

György-monográfiát. Hat évig dolgoztam rajta, a kézirat a kiadónál van.”

E mű igencsak a legjobb, legteljesebb és legtanulságosabb monográfia,  amit  ezidáig 

magyar tudósról írtak.

Nemcsak azért a legkitűnőbb, mert Tóth Béla mindent tud Maróthiról és mindenről tud, 

amit  róla  írtak;  a  könyv  nem elsősorban ebben  az  értelemben  teljes,  hanem még  inkább 

szemléletében: ahogyan Debrecen tudós tanárát a maga „habitusában” mutatja be, szűkebb s 

tágabb környezete által formáltan, s ahogyan aztán ő alakította és „strukturálta” maga körül a 

környezetét. Maróthi életén és munkásságán keresztül így a honi s az európai felvilágosodás 

karteziánusból  newtoniánusba  átmenő fontos  fázisának teljes  keresztmetszetét  ismerhetjük 

meg. Ez a kivételes teljesség az ábrázolásban azonban soha nem csábítja a szerzőt tudomány- 

és művelődéstörténeti általánosságokra. Tóth Béla valódi mikro-historikusi szenvedéllyel – és 

készültséggel! – tárja fel a releváns részleteket, az ifjút körülvevő város anyagi valóságát és 

szellemi  klímáját,  a  zürichi,  berni,  bázeli,  groningeni  nagy  tanulmányutat  és 

könyvvásárlásokat, a tudományos és emberi élményeket és kapcsolatokat, a külföldön kötött s 

aztán életen át  tartó barátságokat.  S aztán ahogyan ismerteti  itthoni tanári  és tudományos 

munkáját,  a  Kollégium  egész  oktatási  rendszerének  a  korszerűsítését  az  énektanítástól  a 

könyvtárig,  a  klasszika-filológiától  a  történelmen  és  geográfián  át  a  reáliákig  és  a 

matematikáig, az mintája (lehetne) a részleteket az egészben látni és láttatni tudó időtlen nagy 

historiográfiának.

Tóth Béla könyvéből a magyar művelődés történetének egyik kulcsfigurája áll elibénk 

olyan teljességben és jelentőségben, ahogyan azt eddig még csak nem is sejtettük. Nehéz világ 

volt az is, pénz se jutott a szellem dolgaira több mint ma, de akkor a nagy tanár, a város és 

Kollégium,  s  az  akkori  (minket  még  egyenrangúnak  tekintő)  felvilágosult  Európa  talált 

megoldást a gondokra. Maróthi György életéből és Tóth Béla könyvéből – bizony volna mit 

tanulni ma. S tán nem is csak nekünk. Az mindenesetre a honi könyvkiadás, s lassan az egész 

magyar szellemi élet szégyene, hogy ez a remekmű máig kéziratban maradt.

6 Forrás: Vekerdi László: [Ajánlás].  In: Tóth Béla: Maróthi György. Debrecen, 1994. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. Fülszöveg.



A kör négyszögesítése7

Staar Gyula „Matematikusok és teremtett világuk” című kötetéről

„A könyv  –  írja  Staar  Gyula  a  Bevezetésben – tizenhét  interjú  matematikusokkal.  Tíz  év 

terméséből válogattam és fűztem őket egységbe. Sokat dolgoztam és gyakran megszenvedtem 

egy-egy  hosszabb  beszélgetés  nyomdakésszé  formálásáért.”  Arról,  hogy  miért  szerette, 

szűkszavúan szól: „Jó, ha nálunknál okosabb embereket kérdezhetünk, az ilyen beszélgetések 

különösképpen gazdagíthatják értelmünket.” Az embernek – pláne a recenzensnek – azonban 

az  az  érzése,  hogy  Szerző  a  megszenvedést  is  szerette,  amit  a  nyomdakésszé-formálás 

igényelt.  Nem  csak  az  egyes  beszélgetéseké:  egybeszerkesztésüké  inkább  értelmes  és 

összefüggő egésszé.  Meglehet,  épp ez  a  megszenvedett  szeretet  segítette,  hogy a tizenhét 

interjú egyetlen könyv szétválaszthatatlanul összetartozó tizenhét fejezetévé minősülhessen, 

tizenhét  fejezetté,  melyek mindegyike ugyanannak a teremtett  világnak egyik  vagy másik 

oldalát tárja fel, járja körül, világítja meg. Akár egy hömpölygő családregényben, a Forsyte  

Sagában,  mondjuk,  vagy  A  Balogh  család  történetében,  fejezetről  fejezetre  tágul  mind 

szélesebbre és színeződik új meg új színekkel a tizenhét főszereplő meg az általuk megidézett 

többi  matematikus  teremtette  világ;  élő  vagy  egykor  –  akár  az  antikvitásban  –  élt 

matematikusok világa, mígnem az olvasó – ha nem az első, hát a második vagy harmadik 

olvasásra – azt veszi észre, vagy észre se veszi, hogy szinte otthonosan kezd mozogni olyan 

ismeretlen témák körében, mint a Nagy Fermat-sejtés Andrew Wiles általi embertelenül nehéz 

bizonyítása,  a  diofantikus  egyenletek,  a  kör  négyszögesítése,  a  Naprendszer  matematikai 

stabilitása,  az  extremális  halmazok,  a  végtelen  és  a  véges  Abel-csoportok,  a  Bernstein-

polinomok,  a  polinomokkal  való  megoldhatóság algebrai,  geometriai  és  számítástechinka-

elméleti  kérdései,  az  approximációelmélet,  a  kombinatorikus  valószínűségszámítás,  az 

ergodicitás útvesztői,  „Die dreissig Jahre,  Die Cevennenstreiter,/Die Stürmer der Bastille,  

und so weiter.”

Az  idézetet  nem  egyszerűen  az  „és  így  tovább”  afféle  költői  kikerekítéseképpen 

másoltam ide; azért  elsősorban, amit Szerb Antal fűz hozzá  A világirodalom történetében: 

„Számunkra Lenau költészete főképp azért  érdekes,  mert furcsa módon kihallatszik belőle 

Lenau magyarországi gyermekkora.” Az a tizenhét főszereplőjével bemutatott matematikus-

7 Forrás: Vekerdi László: A kör négyszögesítése. (Staar Gyula: Matematikusok és teremtett világuk. Vince 
Kiadó, 2002). (Ism.) = Forrás 35 (2003) No. 5. pp. 91–98. 



család,  melynek  történetét  Staar  Gyula  könyve  elmeséli,  nem  csupa  magyar 

matematikusokból  áll,  ami  természetes,  hiszen  a  matematika  –  akár  a  szabadság  –  nem 

szorítható  határok  közé.  A matematikusokat  –  és  nem egyszerűen  csak  a  matematikát  – 

határokon és korokon áthúzódó szálak kötik egymáshoz, sokszor szervesebben és erősebben 

mégoly szoros hazai kötődéseknél. Matematika és nemzeti önzés – legyen akár jószándékú – 

összeférhetetlenek.  Megöli  a  matematikát,  aki  –  akár  mégoly  tisztességes  –  nemzeti 

igényekkel  közelít  hozzá.  Staar  Gyula  matematikus-családregényéhez  magától  érthetően 

hozzátartozik, hogy tizenhét főszereplőjéből kettő brit, egy amerikai, egy német, egy román, a 

magyar  (származásúak)-ból  öt  régóta  vagy tartósan  Nyugaton  él,  egy pedig  Japánt  vallja 

választott  hazájának.  Mégis „furcsa módon kihallatszik belőle – okos(kodó) meghatározás 

helyett hadd idézzem újra Szerb Antalt – Lenau magyarországi gyermekkora”. A legszebben 

tán a japán matematikuséból. Lehet, hogy épp ezért annyira részletes Staar Gyula könyvében 

a  tizenhét  főszereplő  gyermekkorának  és  matematikussá-nevelődésének  elmesélése-

elbeszéltetése?

Látjuk – az ízléssel válogatott és jól reprodukált fényképeknek köszönhetően szó szerint 

látjuk  –  a  Fazekas  Mihály  Fővárosi  Gyakorló  Gimnázium  első  matematika-tagozatos 

osztályát, melynek „osztályfőnöke, a földrajz-történelem szakos Komlós Gyula – olvasható a 

fényképhez tartozó aláírásban – osztályából csodálatos közösséget formált.” Staar Gyula a 

nagy osztály mára világhíressé emelkedett  két  diákjával,  Lovász Lászlóval  és Laczkovich 

Miklóssal beszélgetve, s aztán alkalomadtán más fejezetekben is vissza-visszatérve rá, fel-

felvillantja  ezt  az  egykori  közösséget,  mígnem az  olvasó  természetesként  éli  át,  hogy  a 

tizenéves  Lovász  és  Laczkovich  lovagias  Ki-Mit-Tud párviadalát  szinte  egy egész  ország 

követhette a tévéernyők előtt feszült érdeklődéssel. Éppenséggel szolgálhatna példaként mai 

tévéknek  (és  tévénézőknek!);  de  minek  rontsuk  az  összehasonlítással  még  tovább 

rosszkedvünk telét; elégedjünk meg annyival, hogy mai írói- és médiatrendekkel ellentétben 

Staar Gyula művészetének egyik vonzereje éppen valami platóni kedvteremtés: a jó és a szép 

megláttatni-tudása.  Ahogyan  például  Győry  Kálmán  merőben  másféle  matematikai 

neveltetését  bemutatja,  az  a  Fazekas  nagy osztályával  összevetve  valósággal  plutarkhoszi 

párhuzamba kívánkozna:

„– Azért nem akármilyen lehetett az az ózdi gimnázium, ahonnan egy fiú évekig nyerte a  

KöMaL versenyét”,  tereli  az  iskolára  a  beszéd  fonalát  Staar  Gyula,  miután  megismertük 

Győry  Kálmán  gyermekkorát,  és  beavattatását  a  Középiskolai  Matematikai  Lapok 

feladatmegoldó  versenyébe  matematikatanárnője,  Farkas  Gézáné  és  a  matek-szakkör 

vezetőtanára, Hnisz László által.



„Manapság – feleli 2001-ben Győry Kálmán akadémikus, a Debreceni Egyetem rektora 

– nem sok jót hallhatunk Ózdról, ahol egy évszázadon keresztül virágzó kohászat működött. 

Korábban azonban kialakult ott egyfajta ipari, műszaki kultúra, mely a város szellemi életére, 

iskoláira is jótékonyan hatott. Mérnökök, technikusok, jó szakmunkások dolgoztak Ózdon, a 

vasmű törődött az alkalmazottaival. A József Attila Gimnázium több mint ötvenéves múltra 

tekint  vissza.  Az  első  igazgatók  komolyan  figyeltek  arra,  hogy jó  tanári  kart  gyűjtsenek 

össze.”  A  tanárok  tömör  jellemzése,  az  osztály  általuk  felébresztett  munkakedvének 

szemléltetése, a közértelmesség helyi megteremtésének bemutatása után Staar visszatér a fő 

témára:  „Mikor határoztad el,  hogy matematikus  leszel?” A válaszban újból  értékelődik a 

„helyi  KöMaL-felelős”  matematikatanár  szerepe;  az  egyetemre  jutás  nagy  kalandjának 

elmondatásában pedig a csupa nagybetűs történelemé. Forrásértékű kis kortörténeti  vázlat, 

ahogyan a beszélgetésben kibomlik, milyen kerülőkön át, hogyan, ki mindenkinek a segítsége 

kellett  hozzá,  hogy a kivételesen tehetséges  diák bejuthasson,  ha nem az ELTE-re,  ahová 

kiváló felvételivel pályázott, hát a Debreceni Egyetemre. Nem kevésbé forrásértékű a válasz 

Staar Gyula jól célzott kérdésére: „– Professzor úr, másként alakult volna a matematikusi  

pályád, ha a fővárosban, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzel?

– Ezen magam is sokat gondolkoztam. A számelmélet mellett mindenképpen kitartottam 

volna. Talán könnyebben elindulok a szakterületemen, ha Pesten tanulok, hiszen ott világhírű 

iskola,  virágzó  számelméleti  élet  volt.  Meglehet,  akkor  nem  a  diofantikus,  hanem  az 

analitikus  vagy  a  kombinatorikus  számelmélet  valamelyik  ága  vonzott  volna  magához, 

kiemelkedő  alakjai,  Turán  Pál  és  Erdős  Pál  révén.  Kis  ország  vagyunk,  később  hamar 

odataláltam, de kezdetben, néhány évig, egyedül küszködtem.” S csak miután a küszködés 

előnyeit is megismertük, tér rá Staar Gyula a magosba ívelő és világkapcsolatokba szövődő 

matematikusi pálya ismertetésére.

„Főváros”  és  „vidék”?  „Encore  une  question  mal  posée”  –  hallom  szinte  a 

hasonlíthatatlan  Lucien  Febvre  morgását,  aki  nagy  egyetértéssel  nyugtázná  Staar 

demonstrációját,  miszerint  a  matematikusok  teremtett  világában,  a  „matematika-hazában” 

elsősorban az eredmény, a világos érvelés s az ezeken alapuló kölcsönös megbecsülés számít; 

adott esetben egymás segítése és a szakmai szolidaritás. De Staar épp úgy nem vázol Platóni 

Paradicsomot, mint Lucien Febvre. Azt is bemutatja és elemzi, elsősorban tán épp azt elemzi, 

hogyan kell  a matematikusoknak teremtett  világukért  megküzdeni,  olykor keményen, nem 

kizárólag szakmai, hanem emberi és társadalmi szinteken, emberi és társadalmi, sőt politikai 

vonatkozásokban is. Úgyszólván mindegyik beszélgetésben felbukkan egy-egy szeme annak a 

hatalmas világhálónak, ami a matematika-hazában szövődött „honpolgárai” és eredményeik 



védelmében. Staar Gyulát jó ízlése megóvja attól, hogy a Social Construction of Knowledge 

vagy a tán még divatosabb kontextualizmus valamelyik irányzatára hivatkozzék; pedig kevés 

könyv  akad,  amiből  többet  tudhatnánk  meg  a  matematikai  alkotás  emberi,  társadalmi, 

intézményi  és  történelmi  feltételeiről,  követelményeiről,  körülményeiről  és 

következményeiről,  mint  a  Matematikusok  és  teremtett  világuk-ból.  Ahogyan  például  a 

tizenhét  beszélgetésbe  szétszórtan  bemutatja  Staar  Gyula  a  KöMaL és  feladatmegoldó 

versenyeinek szerves  beépülését  a  honi  matematikai  nevelésbe;  szerkesztők,  professzorok, 

középiskolai tanárok (nem kizárólag matematikatanárok!) sok évtizedes szívós és kompetens 

munkájának  köszönhetően,  hogy  aztán  Mindhalálig  KöMaL címmel  a  Lapok  legendás 

szerkesztőjével, Bakos Tiborral készült utolsó beszélgetésben tételesen is megfogalmazza: „– 

Az  ilyen,  az  átlagnál  többet  adó,  a  tehetségekre  odafigyelő  tanárok  adnak  rangot  az  

iskolának.” És az ilyen iskolák, tegyük hozzá, az országnak.

De mi lesz, ha merőben másféle versenyek más értékei szerint tájékozódó országunkban 

elfogynak az ilyen szerkesztők,  professzorok, tanárok és iskolák? A beszélgetésekbe Staar 

(szokott  szelídségével  enyhítetten)  ismételten  bele-beleszövi  az  aggodalmat.  „Nektek  –  

fogalmazza  meg  a  kérdést  állítás  formájában  Lovász  Lászlónak  –  kiváló  gimnáziumi 

tanárotokon,  Rábai  Imrén  kívül  kéznél  voltak  olyan  matematikusok,  mint  Reiman  István,  

Hajnal  András,  Erdős  Pál,  Péter  Rózsa,  Rényi  Alfréd,  Turán  Pál,  Gallai  Tibor…  –  

teleírhatnám nevekkel  ezt  az oldalt.  Ma matematikusaink nagy része nem a mi fiataljaink  

előmenetelét egyengeti.

–  Valóban, annak idjén fantasztikus közegben nőhettünk fel.  Ma azonban nemcsak a 

külföld  vonzza  el  a  matematikusokat,  hanem  sok  egyéb  teher  is  eltereli  figyelmüket  a 

középiskoláktól:  szerződéses  vállalások,  pályázatok  sora  a  fennmaradásért,  az  egyetemi 

oktatás  átszervezésével,  modernizálásával  összefüggő  tevékenységek.  Néhány  kivételtől 

eltekintve a mai fiatalok nem kapnak olyan figyelmet és szakmai kiszolgálást,  mint mi. E 

tekintetben az aggodalmad jogos lehet.”

Totik Vilmossal, aki fél évig a Dél-Florida Egyetemen tanít, fél évig a szegedi JATE-n, 

Staar összehasonlíttatja a két matematikai oktatást. Az összehasonlítás szellemiek tekintetében 

– néhány amerikai él-egyetemtől eltekintve – általában még ma is a honiak javára dől el. 

Anyagiak tekintetében azonban a honi lehetőségek messzi elmaradnak a kintiektől.

– A fiatal kutatót még visszatarthatná a pezsgő matematikai közélet.

– Ami, sajnos, megszűnőben van.

– Miért?



–  Több  minden  miatt.  A hatvanas-hetvenes  évek  nagy matematikusai  meghaltak,  a 

maiak  közül  többen  külföldön  dolgoznak… De megváltozott  a  világunk  is,  eltolódtak  az 

emberi  értékek  súlypontjai.  Halódik  magyar  nyelvű  szakmai  folyóiratunk,  a  hajdan  híres 

Matematikai  Lapok,  a  legjobbak  Schweitzer-versenyén  is  egyre  kevesebben  méretik  meg 

magukat.  Egyetemeinkre  hármas-négyes  szaktárgyi  jegyekkel  kerülnek  be  a  hallgatók, 

képtelenség megtartani  az oktatás egykori színvonalát.  Ezzel  együtt  a tanárpályákra egyre 

kevesebben jelentkeznek. Ki jön el ma tanárnak? Mi lesz 20-30 év múlva, ha kifogynak a jó 

középiskolai  tanáraink?  A tanári  pályának  egykor  presztízse  volt,  a  hallgatókat  világhírű 

matematikusok tanították egyetemeinken. Ma az egész oktatási rendszerünk a feje tetejére állt. 

Mindenféle  programokat  támogatnak,  újabb  és  újabb  szakok  indítását  pénzelik…. 

Ugyanabból a pénzből egyre többen igyekeznek markolni maguknak. A társadalom számára 

alapfontosságú  tanárszakjaink  pedig  szép  lassan  kiürülnek.  Nem  tudom,  miféle  piac 

szabályozza majd például a matematika-fizika szakos tanáraink elfogyását.”

Az idézet hosszúságával a diagnózis pontosságát és fontosságát kívánom jelezni; nem 

feledve,  hogy a  Matematikusok és teremtett  világuk egészében nagyon is  vidám könyv:  a 

szabadon választott és jól végzett munka öröme, a kíváncsiság játékossága, a tudni vágyás 

izgalma, a nehézségekkel megbirkózó életkedv sugárzik belőle. A Totik-interjúnál maradva 

például  megtudjuk,  hogy „az egyetem előtti  egy év  katonaság is  rengeteget  segített,  erős 

intellektuális ösztönzést adott. 

– Ne mondd! Ezt tőled hallom először.

–  Arra  gondolok,  hogy  ott  kiéheztettek  a  szellemi  munkára.  Hódmezővásárhelyen 

Füredi Zoltánnal, Tuza Zsolttal és még több más nagyon okos fiúval katonáskodtam együtt. 

Értelmes dolgokkal múlasztottuk az időt, rengeteget olvastunk, nyelveket tanultunk…”

A  történet  átvezet  a  Schweitzer-versenyek,  az  egyetemistáknak  kiírt  legnehezebb 

versenyeknek  az  ismertetéséhez,  ahol  Totik  Vilmos  többszörösen  nyert,  később  pedig, 

professzor korában lelkes feladat-kitűzőként szerepelt. A Schweitzer-versenyekkel pedig eljut 

hőse  fő kutatási  területének,  illetve  néhány nevezetes  eredményének az  ismertetéséhez.  A 

matematikusok  matematikát-teremtő  munkájának  a  bemutatása  az  interjúk  úgy  lehet 

legnehezebb ismeretterjesztői  feladata;  Staar  bravúros  megoldásainak  legalább  valamelyes 

érzékeltetésére érdemes megközelíteni próbálni legalább egynek a menetét.

A Schweitzer-versenyes feladatokkal Staar „fájdalommentesen” elvezeti a laikus olvasót 

Totik  professzor  speciális  munkaterületéhez.  Már  az  első  fejezetben,  a  Lovász  Lászlóval 

folytatott  beszélgetésben  megtanulhattuk  a  polinomokról,  hogy  ezekkel  az  egyszerű 

szerkezetű  több  tagú  kifejezésekkel  szerencsés  esetben  megoldhatók  bonyolult  számítási 



feladatok,  vagy  az  eredmény  ismeretében  feltehető  legalább  a  jogosultsága.  Ott  a 

számítógéppel történő kiszámíthatóság alapkérdéséhez vezettek a polinomok; itt adott véges 

intervallumon folytonos függvény tetszőleges megközelíthetőségéhez polinomokkal. „Tehát 

akárhogyan  is  adunk meg  a  függvény görbéje  körül  egy sávot,  mindig  találhatunk olyan 

polinomot,  amelynek görbéje ebben a sávban halad.” Ez a felismerés még az analízis 19. 

századi  nagymesterétől,  Weierstrasstól  származik.  Azt,  hogy  lehet  ilyen  polinomot 

szerkeszteni,  Bernstein  mutatta  meg  1912-ben.  Fokozta  a  Bernstein-polinomok 

használhatóságát a megközelítés „alakmegőrző tulajdonsága. Ha a függvény konvex, akkor a 

Bernstein-polinomja is konvex lesz.” Ha a függvény „sima”, azaz, ha a független változó kis 

mozgatására  a  függvény  is  kicsit  változik,  ilyen  lesz  megközelítése  is.  „Adott  kérdés: 

mennyire közel lesz a függvényhez az n-edik Bernstein-polinomja? Az approximáció feladata, 

hogy a függvény tulajdonságaiból leírja, mennyire közelítheti meg őt az adott  polinom. A 

huszadik század eleje óta ennek elméletét elég jól kidolgozták. Minél simább egy függvény, 

hozzá annál közelebb kerülő approximációs polinomot találunk. A teljes leírás azonban 1933-

ig váratott magára. Akkor sikerült azt megadni, hogy a Bernstein-polinom milyen rendben 

közelíti  a  függvényt.  Ennek  kifejezése  a  függvény  egy  újfajta  simasági  modulusával 

kapcsolatos.

– Ami pedig Totik Vilmos nevéhez fűződik.”

Staar  Gyula ösztökélésére az  is  rendre kifejtődik,  hogyan;  itt  azonban jobb lesz,  ha 

előrehozzuk Staar Gyula kicsit későbbi közbeszólását:

„–  Megvallom,  kezdek  leszakadni,  ne  menjünk  ebben  tovább.  Amit  elmondtál,  

számomra azt  is  bizonyítja,  nem elég egy matematikusnak okosnak lennie,  mások kisebb-

nagyobb ötleteinek sorát is el kell raktároznia agyában. Az ››isteni szikra‹‹ kipattanását ez  

nagyban elősegítheti.

– Nagyon sok okos ember járt előttünk, nem kell mindent nekünk kitalálnunk…. és az 

sem valószínű, hogy olyan okosak vagyunk, mint nagy matematikus elődeink voltak.”

Lapozzunk vissza az első interjúra, ahol Lovász László a polinomos kiszámíthatóság 

bizonyíthatóságának-bizonyíthatatlanságának  a  kérdése  kapcsán  szól  „ugyanerről 

másképpen”:

„A P=NP kérdése a hatvanas évek végén vetődött fel, s ahogyan az évtizedek múltak, 

egyre világosabb lett, mennyire nehéz. Ma úgy tűnik, hogy hagyományos eszközökkel ez a 

probléma megközelíthetetlen. Ugyanabban a cipőben járhatunk, mint a görög matematikusok, 

akik  nem  boldogultak  a  kockakettőzéssel,  a  szögharmadolással,  a  szabályos  hétszög 

megszerkesztésével.  Ahhoz,  hogy  Gauss  bebizonyíthassa,  a  szabályos  hétszög  nem 



szerkeszthető, a matematikában hatalmas fogalmi változásnak kellett lezajlania. A geometria 

mellé  kifejlődött  az  algebra,  a  valós  és  a  komplex  számok  elmélete,  az  egyenletek 

megoldhatóságának kérdésköre. Mindezek a szerkeszthetőségtől függetlenül zajlottak. Azután 

egyszerre a kép összeállt, s ma már egy gimnáziumi szakkörön is nyugodtan végigmehetünk 

azon a gondolatsoron, hogy a szabályos hétszög miért nem szerkeszthető meg körzővel és 

vonalzóval.”

A „P=NP” lényegében egy hatékony algoritmus készíthetőségét jelöli abban az esetben, 

ha történetesen rábukkanunk egy probléma megoldására, és sikerül igazolni, hogy az jó. És 

hagyományos eszközökkel ugyanúgy nem boldogulunk vele, mint a görög matematikusok a 

kockamegkettőzés, a szögharmadolás, a szabályos hétszög megszerkesztésével. A matematika 

bármely  területének  fejlődése  egymástól  távoli  vagy  még  meg  sem született  területeinek 

fejlődésétől  függ. Időben, térben, társadalomban szövődik összefüggő háló matematikusok 

munkásságából,  akik élhetnek időben, térben,  társadalomban mégoly távol és elszigetelten 

egymástól, eredményeik kiegészítik, erősítik, előbbre viszik, lehetővé teszik egymást. Mintha 

Bernstein-polinomok  sorozata  övezne  egy  folytonos  fejlődési  függvényt,  és  Staar  Gyula 

könyvén mintha végiglebegne az approximációs polinomok harmóniája?

Visszautalások,  ismétlések,  emlékeztetések  teremtik  meg  a  regényben  a 

folytathatóságot;  az  emlékezés  folytonosságában  azonban  a  megközelíthetőség  ismeretlen 

birtokait  jelölik  ki  az  átláthatóság  határai.  Meglehet,  éppen  ez  az  emlékezés  szerepe  a 

művészetben, ahogyan egymástól függetlenül és merőben máshonnét indulva Fülep Lajos és 

Alain-Fournier  matematikai  világossággal  megfogalmazta?  Meglehet,  épp  ebben  az 

értelemben  idézi  Staar  Gyula  oly  gyakran  Erdős  Pál  Platónra  utaló  mondását  a  „Nagy 

Könyv”-ről, ahová eleve be vannak írva a legszebb tételek és megoldások?

Erdős Pálról szólt Staar Gyula első matematikus-könyvének,  A megélt matematikának 

az első fejezete,  A világegyetemi tanár címmel.  A beszélgetést  egy ugyanolyan hosszú és 

ugyanolyan súlyú esszé előzi meg, amely akár az egész könyv bevetésének is tekinthető. Staar 

Erdősről szólva ugyanis felvetíti az egész akkori – a könyv 1990-ben jelent meg – magyar 

matematikai  kutatás  horizontját,  noha  (vagy éppenséggel  mivel?)  nem ebben,  hanem –  a 

címnek megfelelően – a matematika egészében helyezi el A világegyetemi tanárt.

A fejezetcímekbe  sűrített  jellemzés  módszerét  örökölte  A  megélt  matematiká-tól  a 

Matematikusok és teremtett világuk.  És „örökölte” Erdős Pált. A tizenhét beszélgetésből tíz 

explicite  hivatkozik  rá  valamilyen formában.  Lax Péter  például,  aki  családjával  az  utolsó 

pillanatban menekült Amerikába, beszámol róla, hogy még diákként többször járt Erdősnél 

Princetonban,  közös  cikkük  is  megjelent.  Győry Kálmán  első  megjelent  cikke  Erdős  Pál 



egyik,  még  1939-ben  megfogalmazott  sejtésének  részmegoldásáról  szólt,  a  Matematikai  

Lapokban jelent meg, magyarul. „Nem vált ismertté – folytatja Győry professzor Staar szívós 

faggatására.  –  A sejtés  csaknem  60  évig  élt,  közben  beérett  a  megoldáshoz  szükséges 

matematika.  1996-ban,  az  új  módszerek  ismeretében,  visszanyúltam  az  eredeti  cikkem 

gondolatához, ami utolsó láncszemként összekapcsolta a megoldáshoz vezető gondolatsort.

–  Milyen szerencse, hogy fiatalon magyarul publikáltál! Ezt a láncszemet így kevesen  

ismerhették.

– Sajátos nézőpont, de ebben a speciális esetben helytálló megállapítás.

– Erdős Pali bácsi látta a megoldást?

–  Sajnos, már nem. Ő 1996 szeptemberében, Varsóban egy matematikai konferencián 

vett részt. Ott halt meg, szállodai szobájában lett rosszul.

– Pedig hogy örült volna az eredménynek.

– Igen, nagyon szerette az ilyeneket. Temetés után a Magyar Tudományos Akadémián rá 

emlékező  tudományos  ülésszakot  tartottunk.  Kérték,  szóljak  hozzá.  Arra  gondoltam,  ő  a 

sejtése igazolását hallaná legszívesebben. Így aztán elmondtam az eredményt.”

Idézhetnénk további hosszú részleteket a Lovász Lászlóval, T. Sós Verával, Laczkovich 

Miklóssal, Frankl Péterrel készült interjúkból, ha azt akarnánk bemutatni, miként vált a nagy 

világegyetemi  tanár  a  magyar  matematikusok  serkentő,  segítő,  szervező  erejévé; 

kiiktathatatlan láncszemmé a honi matematikai kutatás és oktatás fejlődésében. A recenziónak 

azonban inkább a módszerre kell figyelnie (és figyelmeztetnie), ahogyan Staar Gyula a fent 

idézetthez  hasonló  anekdotikus  (vagy mondjuk inkább Domokos  Mátyás-i)  részletekkel  a 

mindennapi  élet  közelébe  hozza  az  elvont  matematikai  gondolatokat,  és  megfordítva:  a 

matematikai emelkedettség légkörét tudja varázsolni a hétköznapok (olykor éppenséggel nem 

emelkedett)  történései  köré.  A  legszebb  példa  erre  a  maga  szinte  már  magasztos 

visszafogottságában a Fuchs Lászlóval (1994 tavaszán és 2000 őszén) készült interjú, ahol 

világos válaszokból és megbocsájtó  elhallgatásokból,  túl  a betekintésen az Abel-csoportok 

elegánsan titokzatos világába, kibontakozik a hosszú ötvenes évek (úgy 1949-től 1963–65-ig) 

értelmiségi  drámája,  ahogyan  különösebb  ideológiai  elkötelezettség  nélkül  is, 

„pragmatikusan”,  önérdekből,  hatalomvágyból  vagy  egyszerűen  félelemből  sokan  szép 

„magánszorgalmasan” akadályozták és gyakran meghiúsították annak a néhány professzornak 

és tudósnak a törekvését, akik a fennálló ideológiai, politikai és intézményi keretek ellenére és 

ezeken  belül  őrizni  igyekeztek  a  szakmai  munka  színvonalát  és  az  ehhez  szükséges 

tisztességet, hűséget, szolidaritást.



Ezeknek  a  színvonal-  és  életlehetőség-őrzőknek  a  sorában  a  többi  interjúban  is 

minduntalan előfordul Rényi  Alfréd,  Turán Pál,  Gallai  Tibor,  Péter Rózsa neve.  A Fuchs-

interjúban, jórészt szakmai, Abel-csoport okokból, de nyilvánvalóan emberi szimpátia folytán 

is  felsorakozik  hozzájuk  a  napjainkra  meglehetősen  elfelejtett,  fiatalon  elhunyt  debreceni 

professzor, Szele Tibor. „Magyarországon először ő irányította a matematikusok figyelmét az 

Abel-csoportokra.  Felismerte  az orosz Kulikov eredményeinek jelentőségét,  azokat  tovább 

fejlesztette.  Kitűnő  előadó  volt,  felkeltette  az  emberek  érdeklődését.  Jó  barátok  lettünk, 

sokszor  jött  Pestre,  ilyenkor  rendszeresen  együtt  töltöttük  a  délutánokat,  matematikáról 

beszélgettünk, beszámoltunk egymásnak problémáinkról.”

„Így éltünk Pannoniában”, idézhetjük hagyományos honi sztoicizmussal Bernáth Aurél 

(ugyancsak  méltatlanul  elfelejtett)  remek  regényének  a  címét.  Az  interjúk  –  hasonlóan 

Bernáth Aurél  regényéhez – szakmai és hétköznapi  adatok sokaságával hitelesítik az „így 

éltünk”-et. A Szász Domokos-interjú például nemcsak azt érteti meg, hogy mennyit és hogyan 

segített  a  Rényi  Alfréd  megteremtette  és  haláláig  vezette  Matematikai  Kutatóintézet 

matematikusaink megmaradásában és  fejlődésében;  nemcsak azt,  hogy ő,  Szász Domokos 

milyen felelősségnek a terhét vette vállára később az Intézet igazgatásának az elvállalásával, 

hanem  azt  is,  vagy  elsősorban  azt,  hogy  „Rényi  csodálatos  matematikus  volt.  Mellette 

dolgozni,  tőle  tanulni,  bűvkörében  élni,  örök életre  való  útravalót  adott….  Tehetséges  és 

briliáns volt, az élet bármely területén képes volt felfedezni a matematikát.” S úgy látszik, 

felfedeztetni  is,  hiszen  egyébként  aligha  alapíthatták  volna  meg  frissen  végzett  Rényi-

tanítványok  „1964  nyarán  a  Múzeum Kávéházban”  az  „Optimális  halmazt.”  „Ez  részben 

gyerekjáték volt, részben nagyon komoly dolog. Hallottál erről?

– Nem, de kérlek beszélj róla!”

És az Igazgató Úr beszél, beszél, amíg a beszéd fonala és Staar Gyula kérdései vissza 

nem vezetik  saját  pályájához  és  így  szükségképpen  Rényihez:  „Rényi  Leningrádban  volt 

aspiráns  Linniknél,  ott  ismerkedett  meg  a  valószínűség-számítással.  Hazatérve  kezdte 

meghonosítani, tanítani a valószínűség-elméletet. Ő ismertetett meg Kolmogorov munkáival, 

elolvastam  könyvét,  tanulmányoztam  cikkeit.  Lenyűgözött  Kolmogorov  szelleme,  óriási 

hatással volt rám. Ugyanaz vonzott hozzá, ami Rényihez.

– Éspedig?

–  A szélesség.  Mindketten  a  szó  legnemesebb  értelmében  ízig-vérig  matematikusok 

voltak.”

A jól  célzott  egyszavas  kérdés  előhívja  a  beszélgetőtársból  a  lényegre  törő,  tömör 

választ. Meglehet ez is a Staar-kérdések egyik titka? Egy merőben másféle, ugyancsak ízig-



vérig matematikussal, Frankl Péterrel készült interjújában Staar Gyula mindenesetre ilyesféle 

rövid  kérdésekkel  labdázva vezeti  végig  hősét  (aki  maga is  nagy kedvelője  és  mestere  a 

labdákkal-buzogányokkal  játszó  zsonglőrmutatványoknak)  a  kaposvári  diákoskodástól  a 

legismertebb  japán  matematikussá-növekedésig  vezető  hosszú  úton.  Mindjárt  a  kezdő 

kérdések:

„– Mondjon három olyan dolgot, ami különösen fontos az életében!

– A matematika, a zsonglőrködés és a szabadság.

– Számítottam erre a válaszra. Csupán a harmadiknál tévedtem.

– Miért, mire gondolt?

– A szebbik nemre, a nőkre.

– Érthető…

– Legyen akkor az a negyedik.

– Rendben.

– Menjünk végig ezen a négy stáción! Első a matematika.”

Ezek után kibomlik egy matematikai és emberi kalandokkal még ebben a globalizált 

világban is meglepően sokféle világba vezető életút, páratlan összehasonlítási lehetőségekkel, 

egyéni és közösségi vonatkozásokban. „– Látja, ebből a szempontból volt nagy szerencsém, 

hogy Magyarországon nőhettem fel,  mert  itt  sok becsületes matematikus között  nevelked-

hettem. A Matematikai Kutatóintézetben szinte csak ilyen emberekkel találkoztam, a kutató-

intézeti szemináriumon nyugodtan beszélhettem születőfélben lévő eredményeimről, senkinek 

nem  jutott  eszébe  kisajátítani.  Ellenkezőleg,  hozzászólásokkal  segítettek  is.”  Míg  másutt 

általában könnyen viszontláthatja az ember könnyelműen elejtett eredményét más neve alatt.

„Igaz, régebben is történt ilyesmi a matematikában, hiszen még a legnagyobbnak tartott 

Gauss is igyekezett mások eredményeit a magáénak tulajdonítani. Bolyai Jánossal is ezt tette. 

Elolvasta  a  neki  elküldött  Appendixet,  azonnal  megértette,  fejében  saját  eredményévé 

változtatta.

– Van egy ehhez kapcsolódó kedves történet, Erdős Pál mondta el a Gólyavárban tartott  

előadásában.” És Staar Gyula Domokos Mátyásra emlékeztető anekdotázó kedvvel hosszan 

elbeszéli,  hogy Erdős egy fiatal  indiai  matematikusnak,  aki  egy megoldásáról  véleményét 

kérte, lelkesen válaszolta, hogy bizony szép eredményt ért el, gyorsan publikálja! Holott ő és 

Ulam már vagy harminc éve megoldották a problémát, de nem közölték. A fiatal indiai ezt 

csak  később  tudta  meg,  másoktól.  „Megkérdezte  Pali  bácsit,  miért  nem szólt  neki  erről,  

amikor a tanácsát kérte. A válasz igazi erdősi és gyönyörű szép: »Nézze, ebben az egyben 

nem szeretnék Gaussra hasonlítani.«”



A könyv következő fejezete Kiss Elemérről szól, a marosvásárhelyi professzorról, aki 

Bolyai János kézirataiban nevezetes számelméleti tételeket fedezett fel, melyekről az idáig a 

Bolyai-kutatók nemcsak, hogy nem tudtak, de még előfordulásuk lehetőségét is tagadták, s 

melyek közül az egyik tétel bizonyításának a gondolatmenete megtalálható „Erdős Pálnak egy 

100 évvel később, 1949-ben megjelent dolgozatában is. Nagyon meglepődtem, amikor észre-

vettem az azonosságot. Bolyai kéziratai állandóan a szemem előtt vannak. Ahogy ránéztem 

Erdős dolgozatára, azonnal feltűnt a gondolat megegyezése. Képzelheted, mit éreztem akkor!”

A szemközti oldalon látható a két gondolatmenet fakszimilében; az előző oldalon pedig 

megtalálható mai jelölésben, matematikusoknak szánva, Bolyai János bizonyítása. Annyit a 

matematikához  mit  sem  konyító  is  megérthet  belőle,  hogy  a  parallelák  évezredes 

problémájának  Bolyai  János  általi  meglepő  megoldása  mély  matematikai  műveltséggel  a 

hátterében érthető csak meg igazán. A kéziratok kincseit kutató domidoctus marosvásárhelyi 

professzor  pedig,  elszánt  törekvésével  az új,  hűségesebb Bolyai-kép minél  szélesebb körű 

elterjesztésére, hirtelen a világcsavargó japán matematikaprofesszor közelébe kerül: „Az okos 

emberekkel való kapcsolattartásra a tudomány világa kiváló közeg. Az utca embere azonban 

távol áll ettől a világtól. Hiányozna, ha velük nem tudnék szót érteni.” Még ha velük Frankl 

Péter nem is föltétlenül a matematikáról kíván szót érteni.

Erdős Pál Gaussra utalása, Frankl Péter zsonglőrködése és Kiss Elemér felvilágosító 

buzgalma  Staar  Gyula  könyvében  mintha  ugyanarról  szólna.  A  szót  értés,  a  közlés 

kötelességéről  és  felelősségéről.  Nem  csak  a  matematikusokéról.  2002  végének,  2003 

elejének  Gaussénál  mérhetetlenül  nagyobb  önzésekkel  és  politikai-tömegkommunikációs 

zsonglőrködésekkel hideg-polgárháborússá kábított országunkban vigasz ez a könyv, rejtett 

tartalékokat és drágaköveket tár elénk, mint Kiss Elemér tanár úr a Bolyai-ládákból. Másutt 

világsiker lehetne. „Itt és most?”

„Az Albigenser utolsó sorai oly kitűnőek, hogy nem tudjuk megállni idézés nélkül:

Das Licht vom Himmel lässt sich nicht verspengen,

Noch lässt der Sonnenaufgang sich verhängen

Mit Purpurmanteln oder dunklen Kutten;

Den Albigensern folgen die Hussitten

Und zahlen blutig heim, was jene litten;

Nach Huss und Ziska kommen Luther, Hutten,

Die dreissing Jahre, die Cevennenstreiter,

Die Stürmer der Bastille, und so weiter.



„Számunkra  Lenau  költészete  főképp azért  érdekes,  mert  furcsa  módon  kihallatszik 

belőle  Lenau magyarországi…” tán  nem csak gyermekkora?  És nem csak Lenaué.  Szerb 

Antalé is immár. 



Mesterek és tanítványok8

Kántor Sándorné könyvének méltatása

A tudománytörténet-írás  felnövekedésével  és  élre  törésével  a  kultúrhistórián  belül  (amit 

különben  jelen  könyv  egyik  „Tanítvány”  és  „Mester”  főszereplője,  Lakatos  Imre  már  a 

hatvanas  években  megjósolt,  Szabó Árpádnak  írt  egyik  levelében)  szép  lassan  kifejlődött 

külön, önálló szakterületként a tudománytörténet-írás történetének a kutatása és ismertetése; a 

tudománytörténet-írás  historiográfiája.  Ezzel  összefüggésben  növekszik  a  helyi  adatok, 

szerzők, művek iránti érdeklődés, újraértékelődik jelentőségük, országos, regionális,  városi 

szinten egyaránt. Hadd idézzek a szerzővel közös mesterünk, Szénássy Barna 1970 vége felé 

írt  leveléből;  nagyon  szépen  jellemzi  a  tudománytörténet-írásban  napjainkra  felfutó 

tendenciát:  „A könyvem (A magyarországi  matematika  története.  A 20.  század  elejéig)  – 

legalábbis  itt  Debrecenben –  már  elfogyott.  Mintegy 8  recenzióról  van  tudomásom,  ezek 

szinte túlzásba menően hízelgők. Egynek az aggályait azonban nem értem pontosan..., mintha 

azon tépelődne, hogy létjogosult-e a matematika történetét egy országban tekinteni. Én úgy 

látom,  hogy  ez  az  egész  világon  megmutatkozó  törekvés,  minden  tudományt  illetőleg. 

Nyilvánvaló, hogy ennek a törekvésnek lehet csak eredménye az egyetemes tudománytörténet 

objektív felépítése... Rényi mondta többször is nekem: örömmel kell vennünk, ha valaki az 

egyetemes matematikatörténetét érintő problémákkal foglalkozik, de a magyar feldolgozása a 

mi kötelességünk, ezt más nem végzi el...”

A Mesterek és Tanítványok 13–14. oldalán olvasható: „...Van, aki csak átmenetileg volt 

Debrecenben és mégis úgy érezte, hogy nagyon sokat köszönhet a városnak. A debreceni élet 

és a láthatatlan szellem jellegzetes egységbe forrasztotta őket és generációktól függetlenül 

valami egységes magatartás volt bennük. A kultúra és művelődés feltétlen szolgálata a magyar 

nemzeti  hagyományok  tisztelete,  a  vallási  kisebbségből  fakadó  mások  iránti  tolerancia. 

Haladó  szelleműek,  a  nagy  kérdésekben  sohasem maradiak.”  Lényeges  a  24.  jegyzetben 

példaként felsorolt néhány közismert név: „Kardos László (író), Barra György (matematika 

szakfelügyelő)  Karácsony Sándor  (egyetemi  tanár),  Kiss  Árpád (egyetemi  tanár),  Lakatos 

Imre (tudományfilozófus), Németh László (író), Szabó Magda (író).” És tegyük hozzá: Rényi 

Alfréd.
8 Forrás: Vekerdi László: Mesterek és tanítványok. Kántor Sándorné könyvének méltatása. [Kántor Sándomé: 

Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolákban. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
2007.] (Ism.) = Természet Világa 138 (2007) No. 9. pp. 404–407.



Ezért  a  névsorért  és  az  általuk  képviselt  debreceni  szellemiség  definiálásáért-

elemzéséért magában érdemes volt megírni Kántor Sándornénak ezt a szép kicsi könyvet. De 

szóljunk  inkább  debreceniesebben: szép  kicsi  „Nagy Könyvet”.  Lásd  a  Bevezetésben,  5. 

oldal:  „A  kiemelkedő  tanárok  nevét  a  szaktudományuk,  a  pedagógiai  irodalom,  a 

szakmódszertan,  a  közélet,  a  hagyomány  vagy  tanítványaik  serege  őrzi,  néha  legendák, 

anekdoták szereplői. őket debreceni szokás alapján nagy tanároknak nevezik.” Nagytemplom, 

Nagyerdő, Nagykönyvtár, Nagytanárok...  Ám Kántor Sándorné szerencsére matematikus is, 

nemcsak  matematikatörténész,  jól  tudja  hát,  hogy  Euklidész  óta  milyen  fontos  a  pontos 

definíció:  „Ha  matematikatanárokat  keresünk,  akkor  tisztáznunk  kell,  hogy  kit  nevezünk 

matematikatanárnak, hisz a szaktanári képzés, a szaktárgyi oktatás csak a 19. század második 

felében indult meg.

Maróthi György, Hatvani István, Kerekes Ferenc professzorok polihisztorok voltak és 

nem  csak  matematikaoktatással  foglalkoztak,  viszont  tevékenységük  a  matematikaoktatás 

szempontjából  korszakokra  kiható  és  alapvető  jelentőségű  volt.  Tóth  József a  Kollégium 

matézisprofesszora, tanított magyart, latint és németet is.

A szaktárgyi tanárképzésben a 19. század második felében és a 20. században két szak-

tárgy összevonása volt a jellemző. A szakpárosítások matematika–fizika, matematika–ábrázo-

ló geometria voltak, de harmadik tárgyként a kémia is előfordult.”9 Részletezi azután megint 

személyekre lebontva, jó néhány nagy tanár tanítási gyakorlatát és szokásait: a munka konkrét 

formáira és mibenlétére figyelve, nem „pedagógiai” – elméleti módszereire – előírásaira.

Így a mindennapi élet szerves részévé válik és távlatokat nyer a história, beillesztve 

Debrecent és általa Magyarországot abba a – megint csak napjainkban felismert és jelentősége 

szerint méltányolt – nagy tudománytörténeti folyamatba, amelynek során a teológus-, jogász- 

és orvosképzésre „szakosodott” középkori egyetemekből a matematika és a természettudomá-

nyok (Science) felfedezéseire, a hagyományos tudás átörökítése mellett az új megismerésére 

és megismertetésére egyre nagyobb súlyt helyező Research University-k lettek.10

Ezzel  párhuzamosan  lassan  vagy  nem  is  mindig  lassan  megváltozott  a  középfokú 

oktatás feladata és anyaga is. A latin és a görög megtanulása az antik és a humanista örökség 

átvétele  továbbra  is  központi  fontosságú  maradt,  de  előbb-utóbb  mindenütt  megjelent  a 

matematika  és  a  természettudomány.  Hosszú  és  bonyolult  folyamat  volt,  országonként  és 

városonként különböző. És különböző az illető helyen uralkodó-jelenlévő vallások szerint. Az 

iskolaváros Debrecen szellemi arca  című 1. fejezetben az alábbiak olvashatók: „Debrecen, 

9 Id. mű p. 6.
10 William Clark: Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago, 2006. University 

of Chichago Press.



Magyarország  második  legnagyobb  városa,  már  a  16.  századtól  kezdve  jelentős  szerepet 

játszott az ország kulturális életében. Ennek fő oka, a nagy szellemi mozgalomhoz, a reformá-

cióhoz való csatlakozás  volt.  A reformáció,  amit  a  16.  században Debrecen befogadott,  a 

várost iskolavárossá tette. Itt is, mint Európa többi részén, a reformáció három fronton indított 

támadást, három eszközzel harcolt és hódított: szószékkel, sajtóval és iskolával... miért éppen 

Debrecen lett a magyarországi reformáció kiválasztott városa és középpontja?

A XVI–XVIII. században a város híres volt gazdagságáról, polgárai vagyonosak voltak. 

Debrecen fontos kereskedelmi útvonal mentén feküdt... A legfontosabb, a sorsdöntő tényező 

azonban nem ez volt, hanem...” Ezt azonban olvassa el ki-ki magának. És a fenti részletet 

azért  másoltam  ide,  hogy  összehasonlíthassam  a  legújabb  kompetens  és  konszenzusos 

tudománytörténeti  véleménnyel.  William  Clark  fentebb  már  említett  könyvéről  írt  Essay 

Review-ben ez olvasható:  W. C.  argues  that  the Research University,  which originated in 

German Protestant lands, developed in response to market forces and buereancracy”11

Megnézhetik az Akadémiai Könyvtárban, a könyvet azonban a brutálisan csökkentett 

költségvetés miatt már valószínűleg nem fogjuk tudni megvenni.

A XVI. és XII.  századi  Debrecen gondoskodott  róla,  hogy a Református Kollégium 

Nagykönyvtárában  meglegyenek  a  tanuláshoz  és  oktatáshoz  szükséges  könyvek  és  az  új 

felfedezések megértetéséhez  szükséges  kísérleti  eszközök és  berendezések.  A  Mesterek  és  

tanítványok 2.  fejezete:  A  debreceni  Református  Kollégium  híres  matematikatanárai  és  

tanítványai azt  mondja  el  precízen,  szépen,  hogyan  és  milyen  eredményekkel  járt  a 

Református Kollégium, majd a belőle kinőtt gimnázium nagy tanárgenerációinak működése a 

híres,  országos hatású  tankönyvíró  Maróthi  Györgytől,  a  debreceni  szenátor  fiától,  a  Bay 

Zoltánt tanító és a kísérletek bemutatását előkészítő asszisztensként maga mellé vevő Jakucs 

Istvánig.  „Bay Zoltán  és  a  debreceni  Református  Kollégium kapcsolata  különösen szoros 

volt...  a  Kollégiumról  szóló  megemlékezéseiből  megtudjuk,  hogy  e  szellemi  kapcsolat 

egészen Maróthiig nyúlik vissza. Erről így írt: »Hogy az iskola mennyire követte az Európai 

művelődést,  akkor  láttam,  mikor  a  kollégiumi  könyvtárban  kezembe  került  Newton híres 

könyve  a  Principia  fóliás  kötésben,  s  első  lapján  a  beírással:  Georgius  Maróthi,  aki  azt 

Amsterdamban  vásárolta  az  1700-as  évek  valamelyikében.  Íme  Newton  könyve,  melyről 

akkoriban azt mondták, hogy megfejtette a világ titkát, az 1687-es megjelenése után néhány 

évtizeddel később már a Debreceni Kollégiumban volt. Föltételezem, hogy Maróthi tanította 

is...«”12

11 History of Science. Vol. 45. (2007) No. 2. June.
12 Kántorné id. mű pp. 74–75.



Bay Zoltán emlékezéséből-leveléből ugyanezen szempontból idézi Kántor Sándorné az 

Eötvös Collegium jelentését-jelentőségét méltató sorokat is: „Eötvös Loránd kiváló gondolata 

volt, hogy az ország műveltségét azzal lehet magas fokra emelni, hogy a középiskolai oktatást 

kiválóan magas szinten tartjuk. A jó középiskola jó tanárt kíván, tehát Eötvös megalapította az 

apjáról,  Eötvös  Józsefről  elnevezett  kollégiumot,  ahol  jeles  tanárjelöltek  az  állam 

gondoskodásában élhetnek tanulmányaiknak és készülhetnek jövendő tanári hivatásukra ... A 

debreceni gimnáziumnak, azalatt, míg én ott tanultam, négy Eötvös-kollégista tanára volt: a 

két  matematikus,  Nyári  Béla  és  Jakucs  István,  azonkívül  egy német  és  egy latin  szakos 

tanár...”13

Bay Zoltánt Jakucs Tanár úr választotta ki  és ajánlotta be az Eötvös Collegiumba, s 

később  is  figyelemmel  követte  felfelé  ívelő  pályáját,  volt  tanítványa  pedig  valahányszor 

hazatért Debrecenbe mindig felkereste egykori Nagytanárát.

Egy valóságos szellemi „természetes kiválogatódás”, egy szellemi szelekció lépéseit-

eszközeit  ismerjük  meg  a  Mesterek  és  Tanítványokból,  precízen  és  nagy  szakértelemmel 

válogatott  emlékezésekből,  beszélgetésekből,  levelekből,  tömör  szakmai  biográfiákból.  E 

tekintetben jelen recenzenst Kántorné Nagy kiskönyve a műfaj – szóljunk „debreceniül” – 

nagymesterének, Staar Gyulának „nagyinterjú-monográfiáira” emlékezteti, s nem (csak) azért, 

mert ezt a hosszú recenziót a néki dedikált és meglehetősen szétolvasott példányból készíti; 

máris  messzi  túl  a  Természet  Világában  megszabott  recenziók  keretein,  pedig  még  csak 

egyetlen debreceni iskola, a Református Kollégium (Gimnázium) tanárairól és tanítványairól 

volt szó. Igaz, hogy ez az iskola tanáraival és egyik jellegzetes „Nagyigazgatójával”, Karai 

Sándorral  mintaként és mérceként szolgált  a város többi iskolájának, s ehhez viszonyítva-

kapcsolva ismerteti  mindet  a Mesterek és Tanítványok is.  Ami egyáltalában nem könnyíti 

azonban meg a Szerző dolgát. S nemcsak azért, elsősorban nem azért, mert „ahány ház annyi 

szokás”,  hanem  a  magyarországi  történelem,  kivált  a  XX.  századi,  kiszámíthatatlan  és 

kegyetlen  menete  és  fordulatai  miatt.  Hű kritikusként  Kántor  Sándorné  iskolák  s  tanárok 

sorsán keresztül hűségesen jelzi és bemutatja ezt is.

Azonban az iskolák, az oktatás és a nevelés igazi „kontextusát” nem elsősorban ezzel, 

hanem a tanárok, az azonos és a különböző iskolák tanárai között szövődő-szőtt emberi és 

szakmai kapcsolatok bemutatásával – elemzésével teremti meg. Karai Sándoréval például, aki 

a  legendásan  nagy matézis  professzor,  Tóth  József  tanítványa  volt,  aki  „Kerekes  Ferenc 

tanítványa  és  híve  volt,  mind  emberi,  mind  szakmai  szempontból.”  Tóth  József  „döntő 

szerepet  játszott  kollégájával,  Gelencsei  Pállal  együtt  a  Kollégiumból  kiváló  reáliskola 

13 Kántorné id. mű pp. 79–80.



szervezésében  és  irányításában.14 Ezeket  a  szervezői-irányítói  adottságokat  és  tudást  is 

„örökölte”  tanítványa,  Karai  Sándor.  Pedagógiai  tevékenységének  csúcspontját  igazgatói 

tevékenysége jelentette.  Barátja  Kardos  Albert  így jellemezte:  »Karai  Sándor igazgatónak 

született...« A Kollégium érdekében válogatás nélkül minden feladatot elvállalt életművének 

fő része a Református Főgimnázium Péterfia utcai épületének felépíttetése volt...15

Kántor  Sándorné  röviden  részletezi,  hogyan  lett  „az  iskola  a  20.  század  elején 

Magyarország legszebb, legmodernebb iskolája szellemiségében is”.16 „Vizsgálataim szerint – 

összegez Kántor Sándorné – Karai Sándor szelleme hatással volt a 20. század első felében a 

Református  Gimnáziumban  tanító  matematikatanárokra,  elsősorban  azokra,  akikből 

iskolaigazgatók, helyettesek vagy az internátus vezetői lettek. Sok közös vonás fedezhető fel 

Jakucs István, Vekerdi Béla, Mester István és Nagy Géza magatartásában, nézeteiben... egész 

legenda kerekedett ki politikai bátorsága körül: a húszas évek elején egymaga kiparancsolta 

az »ébredő« egyetemi hallgatók fenyegető táborát a Kollégium udvarából...”17

„A város  kulturális  életében  is  irányító  szerepet  játszott.  Felekezetektől  függetlenül 

összehozta a város tanárait a Debreceni Tanári Kör, a Kollégiumi Felolvasó esték, illetve a 

Sörtársaság keretében...”18

Utóbbit  oly élethűen írja le Kántor Sándorné,  hogy szinte érezni a sör illatát.  (Jelen 

recenzenst a Soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar „Szakestélyeire” emlékezteti,  ott 

keveredett így vidámság, humor és nagyon is komoly problémák egyvelege valamiféle baráti 

megbeszéléssé-beszélgetéssé,  egyfajta  intellektuális  „szigetté”,  az  amúgy  különben  egyre 

gonoszabb és elviselhetetlenebb világban.

De  spontán,  személyes  szimpátia  és  szakmai  érdeklődés  vagy  valamilyen  nemes 

szórakozás,  például  zene,  fényképezés  vagy  vadászat  alapján  is  összegyűltek  minden 

iskolában  kisebb  baráti  körök,  amelyek  ezután  többnyire  összekapcsolódtak  más  iskolák 

hasonló köreivel. Ez a tanároknak mozgáslehetőséget teremtett, az iskoláknak megkönnyítette 

tanárgondjait.  Kántor Sándorné remekül választott tanárpályákkal mutatja meg, mi volt,  és 

hogyan  működött  ez  a  barátságok  kis  köreiből  spontán  szerveződött  rendszer.  Ehhez 

részletesen be kell mutatnia a Város matematika- és fizikaoktatás szempontjából legfontosabb 

iskoláit.  A 3.  fejezet  tárgyalja  a  debreceni  Fazekas  Reáliskolát  a  4.  a  debreceni  Zsidó 

Gimnáziumot, az 5. a Dóczy Leánygimnáziumot, a 6. a Piarista Gimnáziumot. Nem holmi 

iskolatörténeti  tanulmányokról-esszékről van szó.  Látjuk kinőni  az iskolákat a Református 
14 Kántorné id. mű pp. 44–45.
15 Kántorné id. mű p. 58.
16 Kántorné id. mű p. 58.
17 Kántorné id. mű p. 60.
18 Kántorné id. mű p. 59.



Kollégiumból, s látjuk, hogyan vetik „vigyázó szemüket” felnőtt korukban is a Református 

Kollégium nagyszerű gimnáziumára, felekezeti különbség nélkül.

Mesteri,  ahogyan  Kántor  Sándorné  a  Piarista  Gimnázium  igazgatóját;  Lóky  Bélát 

bemutatja, valóságos piarista Karai Sándorként? Néhol még ugyanazon szavakat is használja 

jellemzésére: „Szerette a közéletet, sok társadalmi funkciója volt. Aktívan részt vett a város, 

az iskola, a tanári társadalom életében.”19 És állandó tag volt természetesen a Sörtársaságban. 

S  még  számos  egyéb  debreceni,  magyarországi  és  erdélyi  társaságban  és  bizottságban, 

melyekből tízegynehányat a könyv a 216-os jegyzetben – a végén egy „stb.”-vel – felsorol.

„1928-tól egészségi állapota megrendült, ezért kevesebb mozgást igénylő munkakörbe 

képezték át. Így lett rendi számvevő. Ekkor sem szakadt el a középiskolától, részt vett Suták 

József középiskolai tankönyveinek átolvasásában, korszerűsítésében. Így például az algebra 

részt geometriai résszel egészítette ki... Lóky Béla könyvéből tanítottak a budapesti Piarista 

Gimnáziumban is.

Ennek az iskolának volt kiváló diákja Hajós György Kossuth-díjas akadémikus. Hajós 

György írta meg a Bevezetés a geometriába című tankönyvet, amelyet a 20. század második 

felében egyetemi tankönyvként használtak. Magam is sok évfolyamot tanítottam geometriából 

a Hajós-könyv alapján. Óriási meglepetés volt a számomra Lóky Béla tankönyvsorozata. A 

Hajós könyv lényegében rövidített változatban a Lóky könyvén alapult. Látszott, hogy Hajós 

György is a Lóky-féle geometria alapján tanult. A példái közt van olyan, ami ma is szerepel a 

tankönyvekben, példatárakban a felvételi feladatok vagy a versenyfeladatok között.”20

Az  ilyen  személyes  közbevetések  –  kellő  helyen  alkalmazva  –  élettel  telítik, 

megerősítik,  hitelesítik,  érthetőbbé  és  élvezetessé-olvasmányossá  varázsolják  az 

elmondottakat. Kántor Sándorné mesterien él velük, itt is nyomban megértjük a feladatok, a 

feladatmegoldások és feladatkitűzés fontosságát a matematikában és a fizikában. Van azonban 

egy,  a  könyv  egészét,  illetve  a  történet  egészét  tekintve  tán  még  fontosabb  feladatuk: 

összehozzák, segítenek eleven egésszé ötvözni a szerteágazó részleteket, mint itt a feladatok 

kitűzésére,  megoldására,  a  megoldók,  az  előkészítő  tanárok  (és  a  kitűzők)  tudásának-

tehetségének kipróbálására-összemérésére „szakosodott”  Középiskolai Matematikai Lapok, a 

híres KöMaL.

A Nagytanárok és  Nagytanítványaik  mind lelkes  és  szorgalmas  KöMaListák  voltak, 

tagjai  egy  közösségnek,  egy  „szigetnek”,  ahol  a  tehetség,  a  tudás,  a  felkészültség,  a 

találékonyság  számított  úgy,  ahogyan  nagyinterjú-monográfiájában  Staar  Gyula  leírta,  s 

19 Kántorné id. mű p. 153.
20 Kántorné id. mű pp. 154–155.



ahogyan Kántor Sándorné hivatkozik rá. A maga nemében egyfajta Eötvös Collegium volt ez 

is:  fórum  tehetségek  szelekciójára,  támogatására,  segítésére,  ápolására.  Kántor  Sándorné 

pedig a „KöMaL-kollégium” bemutatásával és működésének szakszerű elemzésével újra és 

nagyon szemléletesen mutatja meg az összetartozást, a közöset, a „Debrecenit” az iskolák, a 

tanáraik, a diákjaik életében, legyenek amúgy természetszerűleg mégoly különbözőek. Nagy 

Gézáról szólva, aki a gyakorló tanítást Jakucs Istvánnál végezte, s aztán „45 évig volt aktív 

tanára  a  debreceni  Református  Gimnáziumnak”,  tanítványa,  Daróczy  Zoltán  akadémikus, 

neves matematikus maga is, külön kiemeli: „Elsősorban a Középiskolai Matematikai Lapok 

feladatmegoldó  versenyére  irányította  figyelmünket,  de  a  konkrét  feladatokat  nem  kérte 

számon. A beküldési határidő után mindenkitől megkérdezte, hogy hány megoldást küldött be. 

Ha valaki »nehéz« feladatra is  adott  megoldást,  akkor azt meghallgatta.  Később árulta el, 

hogy sok feladattal ő sem boldogult, nem is volt rá ideje, és nagyon örült titokban egy-egy 

tanítványa ötletes megoldásának. Ezek alapján adta az elismerést.”21

Módis László, a DOTE professzora 1953 és 1957 között a Fazekas Gimnázium diákja 

volt,  Mester  István  tanította  akkor  ott  a matematikát  és  a  fizikát.  Reá emlékezve „Módis 

professzor  kiemeli  követendő  példaként:  »Az  ilyen  tehetséges  diákokat  állandó 

erőfeszítésekre  sarkallta,  a  Matematikai  Lapok  példáinak  megoldására,  versenyszellemre 

ösztönözve őket, a gyengébbeket erejükhöz mérten szabta ki a feladatokat, utolérhetetlen volt 

az  elnéző,  megbocsátó  képességében,  az  emberpalánták  iránt  érzett  szeretet  állandó 

közvetítésében.«”22

Idézi  Kántor  Sándorné  magát  Mester  Istvánt  is:  „Nagyon  értékelte  a  különböző 

tanulmányi  versenyeken  résztvevő  diákjait:  Elismerés  és  dicséret  illeti  e  kiváló,  derék 

diákokat, akik országos viszonylatban is ilyen szép dicsőséget szereztek az ősi főiskoláknak 

(ekkor Mester István a Református Kollégium Gimnáziumában tanított matematikát–fizikát), 

de az elismerésre, dicséretre érdemes a tanári kar is, amely hozzáértő, lelkes munkával ilyen 

kitűnő növendékanyagot nevelt. A legkitűnőbb tanítványa mégis Szele Tibor volt. 1936-ban 

megnyerte az Eötvös matematikai tanulmányi versenyt. A versenybizottság rangos tagjai – 

Rados Gusztáv elnök, Egerváry Jenő, Faragó Andor, Fejér Lipót, Stachó Tibor, Szűcs Adolf, 

Veress Pál és Kőnig Dénes – értékelésükben kiemelték, hogy »a legjobb dolgozat szerzője 

Szele Tibor, aki a debreceni Református Gimnáziumban dr. Mester István tanítványa volt...« 

Szele  Tibor  eredménye  nem volt  meglepetés.  Évekig  a  Középiskolai Matematikai  Lapok 

egyik legszorgalmasabb feladatmegoldója volt, a Lap többször közölte a fényképét is.”23  

21 Kántorné id. mű pp. 96–97. 
22 Kántorné id. mű pp. 93–95.
23 Kántorné id. mű p. 89.



„Mester István tanítványai közül ő lett világhírűvé”24 Kántor Sándorné röviden vázolja 

Szele  Tibor  gyorsan felívelő,  tragikusan fiatalon megszakadt  pályáját,  amelyet  tanítványai 

folytattak a debreceni algebrai iskola, jórészt az általa kollégáival, Rényi Alfréddal és Varga 

Ottóval  közösen  létrehozott,  nemzetközi  elismerést  kivívott  folyóirat,  a  Publicationes 

Mathematicae  hasábjain.25 „Személyes  varázsának  is  nagy  szerepe  volt  abban,  hogy  a 

hallgatók és a tanárok megkedvelték az általa művelt új tudományágat, a modern algebrát. 

Munkásságát  a  mély  gondolkodás,  a  legnehezebb  kérdések  legegyszerűbb  megoldása 

jellemezte.  Kiemelkedő tudományos  teljesítménye rendkívüli  oktatási  tehetséggel  párosult. 

Speciális  előadásai  a  legújabb  kutatásokat  is  felölelték,  rámutatott  a  nyitott  problémákra, 

ösztönözte tanítványait e témakörökkel való foglalkozásra. A tanárjelöltek százai látogatták 

előadását, akik közül sokan még ma is őt  tartják mint embert, mint matematikust és mint 

tanárt példaképnek”.26

Mint egykor rég, a tizenhetedik században Maróthi Györgyöt és tanítványát, Hatvani 

Istvánt.  Nem  ok  nélkül  hangsúlyozza  Kántor  Sándorné  tankönyveik  szakmai  jelentősége 

mellett  a  máig  figyelemre  méltó  nevelését  is:  a  debreceniséget,  amelyben  összeforrt  hit, 

emberség, szakma. Úgy, ahogyan Kántor Sándorné Máté Imrétől, a Kossuth-díjas ökológus 

akadémikustól  idézi:  „A tudás  és  ismeretszerzés  bőséges  forrásán  kívül  nem  hagyhatom 

megemlítés  nélkül  »A debreceni  Református  Főgimnázium  1852  Orando  et  Laborando« 

pecsétjének életnemesítő jelmondatát. E jelmondat életszemléletet, jellemet formáló ingázása 

szintén  részese  annak,  hogy  a  Kollégium  diákjai  korunk  edző,  viharokban  bővelkedő 

viszontagságának közepette is helytállhattak«.”27 

Hinni – és dolgozni. Ahogyan 1940-ben „a vigasztalan döntés óráiban” a Vallombrosába 

zarándokló  Németh  László  ott  felismerte  és  üzente  a  ma  és  a  jövendő  szerény  magyar 

„vallombrosáinak”.28 Önmagának  is,  hiszen  erről  szól  a  Debreceni  Káté;  Németh  László 

Hódmezővásárhelyen kibontakozott debreceniségének a szellemében.

Ez a szigorú Ora et Laborából, a kemény parancsból lehetőséggé szelídített orando et 

laborando debreceniség teremt Kántor Sándorné művében a sokféle tanár, tanítvány, iskola 

között és fölött olyasféle együvé tartozást, harmóniát, mint amilyent egy virágos réten vagy 

egy erdőben érez az ember, s válik a könyv egyvégtében olvasható és élvezhető elbeszéléssé, 

valóságos regénnyé, rokonává Szabó Magda Ókútjához, Mocsár Gábor Délibábjaim városá-

hoz. Ezért nemhogy nem lóg ki belőle, hanem egyenesen kívánkozik bele a debreceni Zsidó 
24 Kántorné id. mű p. 93.
25 Kántorné id. mű pp. 90–92.
26 Kántorné id. mű p. 92.
27 Kántorné id. mű p. 106.
28 Németh László: Napló. Szeged, 2006. Tiszatáj Alapítvány. p. 36.



Gimnázium lángeszű nagy diákjának, Lakatos Imrének az életét és munkásságát vázoló és 

méltató  jellegzetes  Kántor  Sándornéi  „nagykisbiográfia”,  ahogy  valósággal  plutarkhoszi 

párhuzamosul kínálkozik a Szele Tiborénak. Talán a legjobb biográfia, amit eddig Lakatos 

Imréről olvastam.

Logikusan-szépen  fejezi  be  a  könyvet  a  debreceni  leányiskolák  bemutatása 

Nagytanárokkal és Nagytanítványaikkal, a legendás Tili nénitől29 a váltakozva Kolozsváron és 

Debrecenben  tanító  Kovács  Margitig,  aki  1952-1960  között  a  Református  Kollégium 

Gimnáziumának  tanáraként  „Jakucs  Istvánnal  együtt  végezte  el  a  régi  fizikai  eszközök 

számbavételét  egy,  az  iskolatörténeti  múzeumba  való  elhelyezését.”30 Valamint  Dr.  Tóth 

Lajosné Keresztesi Máriáig, aki 1935-ben az első tanárnő volt, aki Debrecenben doktorált. 

Disszertációjának címe:  A magyar matematikai  műhelyek  története.31 Munkásságára ma is 

sokan hivatkoznak, sőt több esetben felmerült, hogy célszerű volna ezt a munkát folytatni...”32 

Ezzel  újra  visszajutottunk  Maróthi  Györgyhöz  és  a  tudománytörténet-írás 

historiográfiájának  az  utóbbi  években  megnövekedett  fontosságáig.  Kántor  Sándorné  a 

debreceni  iskolák,  Nagytanáraik  és  az  ő  Nagytanítványaik  pályájának  –  munkásságának 

történetében Debrecen iskolavárossá növekedésén túl egyfajta helyi példáját – változatát írta 

meg a koraújkori  Európa nagy matematikai-természettudományos fordulatának.  Ugyanúgy 

szinkronban  napjaink  tudománytörténet-írási  tendenciáival,  mint  a  maguk  idején  Maróthi 

György,  Hatvani  István  és  tanítványaik  az  akkori  idők matematikai–természettudományos 

világképváltozásával.

Le kéne fordítani a könyvet angolra, vagy még inkább tán taljánra. Assisi Szent Ferenc, 

Dante,  Michelangelo,  Leonardo,  Galilei,  a  Recanatei  Leopardi  honfitársai  tudnák  tán 

leginkább  méltányolni  azt  a  hosszú,  szívós  küzdelmet,  amivel  debreceni,  kolozsvári, 

nagyszombati  Nagytanárok  és  Nagytanítványaik  kivívták  azt  a  jogot,  hogy utódaik  mára 

egyenlőkként vehessenek részt a világ matematikai, fizikai, geológiai, biológiai ismereteinek-

tudásának gyarapításában.

A helytörténetírásnak pedig Kántor Sándorné Nagy kiskönyve után ezentúl ugyanúgy 

számolnia  kell  majd  iskola-  és  tudománytörténet-írással,  mint  ma  a  folklórral  és  a  helyi 

művészettel-irodalommal. S akkor talán meg fog nőni iskolák és tanárok és diákok helyi és 

országos megbecsülése és felelősségtudata. Az „Orando et Laborando” jegyében.

29 Kántorné id. mű p. 138.
30 Kántorné id. mű pp. 149–151.
31 Keresztesi  Mária:  A magyar  matematikai  műnyelv  története.  Debrecen,  1935.  34  p.  (Közlemények  a 

Debreceni Tudományegyetem Matematikai Szemináriumából 11.) 
32 Kántorné id. mű pp. 147–149.
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