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1. fggelk

Staar Gyula interjja Sznssy
Barna professzorral
Szemlyesen mg nem tallkoztunk, mgis gy rzem, mintha rgi j ismersk
lennnk. Levlvltsainkon tl taln azrt van ez gy, mert tudomnyos munkssga a matematika trtnete, s ennek ismerett mi, egykori tanrjelltek, az
ltalnos mveltsg rsznek tekintettk.
Sznssy Barna Ungvron szletett 1913. december 11-n. A debreceni
tudomnyegyetemen 1936-ban szerzett matematika- zika szakos kzpiskolai
tanri oklevelet. Kzpiskolkban tantott Gyuln, Ungvron, Jszaptiban s
Debrecenben. A debreceni Kossuth Lajos Tudomnyegyetemrl vonult nyugllomnyba egyetemi tanrknt 1977-ben, 44 ves megszakts nlkli tanri szolglat utn. Mintegy 100 rtekezse s 8 nll knyve jelent meg. Szmos
kitntets, nv dj birtokosa.
Annyi mindenrl lehetne krdezni, de tudom, ez a bsg nem knnyti meg a
dolgom. Rviden mg tgondolom, felptem magamban a tervezett beszlgets
vzt, az Arany Bikt l a Kandia utcig stlva sem hossz az t. Vali nni
nyit ajt t, a kedves mosolyg s szem felesg, s megtrtnik a klcsns bemutatkozs.
 Professzor r, megvan-e mg az a szp r asztal, amit tvenhtben vsrolt
hromezer forintrt?
 Amit Gyaszit l vettnk?  nz rm meglepdve. - Mr hogyne volna.
Gyere, megmutatom!
Az egszen vletlenl, csak hrbl megismert btordarab val sgg vlik elttem. Hatalmasan s mlt sgteljesen nyjt zik el a kis szobban. Pr percig
mg hitattal nzzk, s szinte szre sem vesszk, hogy mr elindultunk : : :
 Professzor r, mint a matematikatrtneti kutatsok hazai apostolt krdezem : : :
 Na, ne tlozz!
 Hiszen a matematikatrtneti kutatsoknak szentelte lett!
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 Ez viszont igaz.
 Amit krdezni szeretnk: mirt kell, mirt fontos tudomnytrtnettel foglalkozni?
 Az egyes szaktudomnyok trtnete ppgy az emberisg  ezen bell
egy-egy nemzet  vagyont veszi szmba, mint pldul az irodalom vagy a
kpzmvszetek trtnete. Brmilyen  eddig ismeretlen  adatot trunk fl
a tudomnyok kialakulsr l s fejdsrl, olyan kincset hozunk nyilvnossgra, amely igen hasznos szolglatot tesz az egyetemes kultra, a haza as nevels
gynek.
Egybknt a tudomnyos knyvek fontossgnak csaknem biztos fokmrje
kelendsgk. Az ut bbi kt-hrom vtizedben mintegy tz matematikatrtneti
knyv jelent meg haznkban, ezek rszben fordtsok, rszben magyar szerzktl
szrmaznak. A kiad k a megmondhat i, hogy tbbsgk napok alatt hinycikk
lett.
 A matematikatrtneti kutatsoknak hasznt veszi-e a szakma, korunk
matematikja is?
 Termszetesen. Ma tbb olyan kutatsi terletet ismert, mely rgi matematikai eredmnybl sarjadt.
Bolyai Farkas de nilta pldul a vgszer terletegyenlsg fogalmt, ami
hasznos gyakorlati terlete a matematiknak, napjainkban is tbben foglalkoznak e krdskrrel. Ugyancsak tle szrmazik egy gykkzelt eljrs, melyet
ksbb Rnyi Alfrd igen j l flhasznlt a val s szmok ellltshoz. De
maradjunk mg Bolyai Farkasnl. A Tentamen ben tallhat az a szellemes
pldja, amely nagyon alkalmas arra, hogy segtsgvel bemutassuk a diszkrt
geometrit a dikoknak. Nemrg egy hazai matematikai segdknyvben hasonl
cllal jra megjelent ez a plda.
 Megfogalmazhatjuk itt ezt a feladatot?
 Hogyne. Legyen adott egy szablyos hromszg. Oldalait osszuk fl n egyenl rszre. A Tentamen ben n = 4. Daraboljuk fel az eredeti hromszget az
oszt pontokon thalad , a hromszg oldalaival prhuzamos egyenesekkel n2
szm kisebb hromszgre. Az gy kapott kisebb hromszgek szintn szablyosak, ezekbe krk rhat k, st a krk kztti hzagokba az elbbiekkel
kongruens, azokat kvlrl rint krk rhat k. Bolyai Farkas flteszi ezek
utn a krdst: mi a vacuitas? Vagyis a hzag, ami kimarad az eredeti hromszgnkbl, amit a kis krk nem fednek le.
Kiszmtotta, s ugyanazt az eredmnyt kapta, amit ksbb, 1892-ben
A. Thue kihozott. Thue dolgozatt tekintik a diszkrt geometria kiindul pontjnak.
 Nem lehetne ezt antedatlni Bolyai Farkashoz?
 Nzd. Thue a kvetkez krdst vizsglta: egymsba nem nyl egyenl krlapokkal a sk hnyad rsze fedhet le, vagy ms megfogalmazsban: a
sk egybevg krkkel miknt tlthet pki legsrbben? Vlaszknt azt kapta, hogy brmely kitlts srsge  = 12 = 0 9069 : : : az egyenlsg pedig
olyan krelhelyezseknl ll fenn, amikor minden krt hat msik rint kvlrl.
A feladat megoldsban ez a nehz, a ttel ezen lltsnak bizonytsa.
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Bolyai Farkas konkrt pldja azrt nem egyenrtk ezzel, mert ott a
legjobb krelhelyezst mr maga a szerkeszts m dja biztostja. Adott terletet
darabolunk mind kisebb s kisebb kongruens hromszgekre, s a megolds vgl
is egy analzisbeli problmv vlik. Ebben az esetben teht megnyugodhatunk:
az elssg joga val ban Thue-.
 Miknt juthatott eszbe Bolyai Farkasnak ez a feladat?
 #rdekes, erre a krdsre majdnem bizonyos vlasz adhat . Bolyai Farkas a
Marosvsrhelyi Reformtus Kollgium tanra volt, s ez a plya akkoriban sem
knlt dsan tertett asztalt. A kevs zets arra sztnzte, hogy komolyan
foglalkozzon a gondolattal: megplyzik egy erdmrnki llst. Ezrt behat an
tanulmnyozta a kertszet s az erdszet szmos problmjt. Val sznleg gy
jutott ehhez a problmhoz: hogyan lehet bevetni egy adott terletet kukoricval, vagy fval beltetni gy, hogy az a legsrbb legyen, ugyanakkor a nvnyek
egyms lettert se vegyk el, ne rnykoljk a szomszdokat.
 Bolyai Farkas hl'Istennek maradt matematikus, ez azonban jellemz: azonnal matematikai modellt ksztett egy gyakorlati krdsre.
 gy igaz, s olyan testhez ll pldt konstrult, mellyel a diszkrt geometrit
ma is j l bemutathatjuk a dikoknak.
 Professzor r, hogyan ltja, kell s lyt kap-e a matematikatrtnet oktatsa
az iskolkban s egyetemeinken?
 Megtlsem szerint a matematikatrtnet szerepe az utols kt-hrom vtizedben minden oktatsi intzmnynkben jelentsen nvekedett. Az ltalnos s a kzpiskolkban a tanknyvek, szakkri fzetek s foly iratok nyjtanak segtsget a tanroknak, s a tanul ifjsgot is rdeklik ezek az rsok,
tanulmnyok. Egy-egy alkalmas helyre beillesztett matematikatrtneti adat
nagymrtkben lnktheti a matematikai rk egyhangsgt. A tanrkpz
fiskolk s a tudomnyegyetemek is tartanak ilyen trgy kollgiumokat,
gyakoriak a matematikatrtneti szakdolgozatok.
Mindazonltal a felsbb szint iskolk kztt ilyen vonatkozsban meglehetsen nagy a klnbsg. Vannak helyek, ahol ktelez eladsknt szerepel a
matematikatrtnet, ugyancsak ktelezen elrt kollokviummal, msutt a szabadon vlaszthat szeminriumi elads keretben a matematika fejldsnek
egy krlhatroltabb rszt mutatja be az elad . Clszer lenne orszgosan is
flmrni a pillanatnyi helyzetet, s valamilyen egysgesebb eljrst kidolgozni.
 &n szerint a hazai matematikatrtneti kutatsok eltt milyen fontosabb feladatok llnak?
 Kln kell vlasztani az egyetemes s a hazai matematikatrtneti kutatsokat.
Az egyetemes matematikatrtnet tern kt-hrom szemly munklkodik,
vizsglati terletket  egyni rdekldsi krknek megfelelen  maguk
vlasztjk ki. Nagyon rvendetes, hogy az e tren kzztett rtekezsek
nemzetkzi rdekldst keltettek. Klnsen rtkesek a grg matematika
tern elrt eredmnyek.
Sokkal bonyolultabb a helyzet a hazai matematika trtnetvel kapcsolatban. Itt a kutats ktelezen hrul rnk, mert a feladatot ms nem vgzi el
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helyettnk. Mrpedig fehr foltok mindentt akadnak. A legrgibb idkkel
kapcsolatban pldul nem nlklzhetjk a trtnszek s a nyelvszek segtsgt, de a kzelebbi szzadok anyagnak fldolgozsban is hasznosan mkdhetnnek kzre ms tudomnyok kpviseli. Vannak, akik gy gondoljk, hogy
a matematikatrtneti kutats knny feladat, ez azonban tves flfogs. A
munka nehzsgeit hosszan lehet ecsetelni. Vgeredmnyben pedig az elismers
ltalban nincs arnyban a rfordtott idvel s fradtsggal.
 Van-e megfelel kutatgrda a sokirny munkk elvgzshez? Egyltaln,
milyenek az eslyei a tudomnytrtnet elktelezettjnek haznkban?
 Ktsgtelen, e tren igen szegnyesen llunk. Vannak, akik nagy lelkesedssel fognak az ilyen kutatsokhoz, de aztn  belefradva a nehzsgekbe s a
remnytelen kzdelembe  ms terleteken iparkodnak rdemeket szerezni. Az
idsebbek pedig  koruk miatt  fokozatosan abbahagyjk a munkt. A tudomnyos fokozatok megszerzsnek procedrja kzlk sokakat tart zkod v
tesz. Szksgesnek ltom e tren is az aspirantrt, a tudomnyos minsts
intzmnyesebb ttelt, plyamunkk kirst, valamilyen dj ltestst stb.
Ami a kzeljv konkrtabb feladatait illeti: sajnos mr annyi a 20. szzadbeli halottunk, hogy a r la sz l tanulmnyokb l vaskos ktet ad dna, e tanulmnyok sszegyjtse s szerkezeti egysgestse nem okozna klnsebb nehzsget.
Nagyon sajnlatos, hogy elhunyt vilghr tud saink hagyatka szmos esetben veszendbe megy. Biztostani kellene valahol ennek a megrzst, bibliogr kus feldolgozst, hogy az rdekldk szmra hozzfrhetv vljk. A
debreceni Matematikai Intzet pldul szomor ktelessgnek tartja, hogy elhunyt oktat inak emlkt tanri szakdolgozatok rizzk meg. A hivatalos okmnyokkal s az elhunyt csaldjt l kapott fnykpekkel illusztrlt dolgozatok
a jv megbzhat forrsmunki.
 Kiknek, s hogyan kellene tmogatniuk a hazai matematikatrtneti kutatsokat?
 Vlemnyem szerint  mint ahogy a mltban trtnt  a hazai matematikatrtneti kutatsokat mind erklcsileg, mind anyagilag elssorban az Akadminak s a Bolyai Jnos Matematikai Trsulatnak kell tmogatnia. Emellett nem
nlklzhet az egyetemek, a tanrkpz fiskolk, ltalban az oktatsi intzmnyek segtsge sem. A leglnyegesebb, hogy legyen valamilyen elismerse,
becslete az ilyen kutatsoknak. A gyakorlat nlkli kezdk munkjt termszetesen kritikval kell fogadni, de ez a kritika sohase legyen olyan, hogy a
kezdnek kedvt vegye. Orszgos rdeklds tmt akr plyzat formjban
tzhetnnek ki az egyes intzmnyek. Tudok ilyen trekvsrl, nhny igen
hasznos dolgozat volt a kezemben, olyan, amelynek anyaga szerves tartozka a hazai matematikatrtnetnek. Itt emltem meg, hogy rgebben az egyes
kzpiskolk nyomtatott rtestiben igen rtkes matematikai rtekezsek lttak napvilgot, ezek bibliogr ja hasznos szolglatot tehetne pedag gia- s
matematikatrtnetnknek.
 Konjunkturlis szakma-e a magyar matematikatrtnet kutatsa?
 Nem, nem hinnm.
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 Azrt csak vannak olyan krlmnyek, amelyek kedvezen hatnak?
 Trtnelmnk, ezen bell a tudomnytrtnet irnti rdeklds napjainkban
elg nagy. Igen, mostanban melegebben rdekldnek a Duna medencjben
trtntek irnt, ez a matematikatrtnetben is meg gyelhet.
 Mikor voltak knnyebbek ezek a kutatsok, az tvenes vekben vagy ma?
 szinte lehetek?
 Hogyne, hiszen azrt krdezem.
 Az a krds, milyen anyagot szeretnnk fltrni. Klfldn pldul vannak nagyon nehezen hozzfrhet forrsanyagok. A nehzsgeken ilyenkor a
szemlyes kapcsolatokkal lehet tljutni. Nekem pldul sokat segtett ilyen
vonatkozsban Weszely Tibor s Benk Samu.
 Vannak divatok a tudomnytrtnet-rsban?
 Voltak, vannak, mindig is lesznek hangzatos divatok. Vlemnyem szerint az
a tudomnytrtneti munka, amelyik megrzi a trgyilagossgot s az objektivitst, az minden korban ltjogosultsgot nyerhet. Abb l brmikor ki lehet szrni
a lnyeget. Fontos megvilgtanunk, hogy az illet eredmny miknt illeszkedett
a kor tudomnyba, a matematika nagy pletbe, s mennyire lendtette elre
a tovbbi kutatsokat. Teht hatsnak s rtknek meghatrozsa is lnyeges
szempont. Vgl, brki brmit mond, a prioritsokat is le kell szgezni. A matematikai tteleknek legalbb a fele nem annak a nevt viseli, aki megtallta.
Senki sem vonhatja ktsgbe, hogy a matematiknak loz ai vonatkozsai is
vannak. Ma mr igen sznvonalas knyvek s tanulmnyok foglalkoznak ezzel
a krdssel, azonban az tvenes vekben divatos trgy rsok tbbsge inkbb
csak rtott a korszer vilgnzet kialaktsnak, s a matematika fejldst sem
segtette el.
 A tudomnytrtnet-rs nehzsge: j sok idnek kell eltelnie ahhoz, hogy
kimondhassuk az igazsgot, vagy amit annak vlnk.
 Pontosan gy van. Nehz, veszlyes dolog a kzelmlt trtnseit rtkelni. Ugyanakkor az id mlsval az ember llspontja is vltozik. Megvallom
neked, mikor atalember voltam, Gausst egy kanl vzben megfojtottam volna.
Ahogyan Bolyai Jnossal eljrt, azt flhbort nak tartottam. Ma mr kiss
megrtem, mert gyakorlatilag nem sok mindent tehetett volna abban a korban.
 Valamit azrt mgis tehetett volna, hiszen Lobacsevszkijt pldul bevlasztotta
a Gttingeni Tudomnyos Trsasg levelez tagjai sorba.
 Nem tudom, lehet, ha mg harminc vagy tven vet l, tett volna Bolyai
Jnos rdekben is lpseket. De, ha mr itt tartunk, nem rtek egyet azzal a
belltssal, hogy az apa, Bolyai Farkas elutastotta, nem fogadta el a eredmnyt. Lehet, hogy kezdetben nem teljesen megrtleg beszlt az Appendix rl,
ugyanakkor kzirati hagyatkaink vannak arr l, hogy megjelentetst szorgalmazta. Az Appendix kiadsa utn 1831-tl pedig egyetlen olyan nyomtatsban
megjelent rsr l sem tudunk, melyben ne dicsrte volna a munkjt.
Kt idzetet vlasztottam ennek illusztrlsra. Az egyik a Tentamen 2.
kiadsa msodik ktetnek 45. oldaln tallhat , s h magyar fordtsban gy
hangzik:  : : : Az Appendix szerzje a trgyat klns leselmjsggel fogta
meg, s egy minden esetben abszolt igaz geometrit alkotott : : : 
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A msik idzet Bolyai Farkas 1843-ban megjelent Arithmetika cm
knyvnek 185. oldalon olvashat :  : : : az emltett Appendix folintokat (=
vaskos kteteket) r kis munka a tiszta igazsghoz hv mr-tansz (= geomter)
eltt oly szp, szksges, eredeti s collossalis mv, hogy annak szerzjtl hasonl kat vrni, st ignyelni lehet. : : : de mg kevesen ltjk becst, holott
sz -szaports nlkl, remek-tisztn van rva.
Ezeket a sorokat csak egyflekppen lehet rtelmezni. Itt van, nzd meg!
 Professzor r, &n szerint teht az apa mindent megtett a munkjnak elismertetse rdekben?
 Ismerve az apa elszigeteltsgt, nagyon krdses, mit tehetett volna mg a
boldogulsa, geometriai rendszere elfogadtatsa rdekben. Kiadta munkjt,
elkldte Gaussnak : : :
 Felttlenl ellentmonds van abban, hogy br Bolyai Farkas killt a a mellett, ugyanakkor szvben lhetett a ktkeds az j geometrival szemben?
 Nem ltom a ktkedst! Hiszen mindkt idzetben ott van: minden esetben
igaz geometria llttatott fl. Azt, hogy gyakorlati hasznt mennyire ltta, azt
persze nehz megtlni. Egy idzetbl azonban gy tnik, nem ltta kizrtnak
annak a lehetsgt, hogy csillagszati mretekben szksg lehet a geometriai
rendszerre. Klnben, brmilyen meglep, a nemeuklideszi geometrik elismertetst kezdetben nem az igazn nagy matematikusok segtettk.
 Hanem kik?
 A kisebbek. Nagyon sokat harcolt rte a nmet Baltzer, Engel, St4ckel, az
olasz Battaglini, Boncompagni, Forti, az osztrk Frischauf, a francia Hoel, az
orosz Vasziljev, az amerikai Halsted s mg sokan msok. A magyarok kzl
Rthy M r, Vlyi Gyula, Schmidt Ferenc stb.
A nagy elmk, Felix Klein, David Hilbert s msok, a ksbbiekben inkbb risi tekintlykkel hasznltak az gynek. Ha igaz valamely tudomnyos
eredmnyre, hogy megelzte a kort, akkor ez a nemeuklideszi geometria
flfedezsre bizton elmondhat . Legalbb fl szzaddal megelzte kora flfogst.
 Csodlatos rzs kzben tartani ezeket a nagyon rgi matematikaknyveket.
De olvasni is nehz, a nyelvezetk miatt.
 Ez igaz. #rdekes tudomnytrtneti tma lenne annak alapos s gondos kikutatsa, vajon a matematikai mnyelv magyarostsi trekvsei mennyire
neheztettk meg az akkori tanul ifjsg dolgt. &j lag tolvastam nhny rgi magyar nyelv matematikaknyvet, s egyre meggyzbben ltom, hogy a
sok esetben erltetett magyarosts mily nagy mrtkben neheztette az akkori dikok tanulst. Mert meg kellett tanulniuk azt a mnyelvet, amelyet
Bolyai Farkas, Dugonics Andrs vagy Mar thi Gyrgy kitallt  ez tanronknt ms-ms lehetett , s ezen fogalmak latin s nmet megfeleljt is. Amikor
tantvnyaim megkrdezik, milyen nyelveket tudok, elmondom nekik, hogy j l
beszlek nmetl, franciul is tudok, s oroszul is valamennyire. Megbzhat an
olvasom a latin szvegeket, s tudok magyarul! Mlt szzadbeli magyar nyelven.
Elcsodlkoznak, mirt hangslyozom ezt. Mert a rgebbi magyar munkkat sokszor nehezebb olvasni, mint az l idegen nyelven rt szvegeket.
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 A rdiban sznszek adtk el Sznssy Barna rst, melynek rdekessge
abban rejlik, hogy korabeli stlusban, rgi magyar matematikai szakkifejezsekkel
t!zdelve kszlt. Cme: Jelents a csszri s kirlyi inspektornak az helvt
valls kollgium tiszta tudkossg leckin vgzett vizitcijrl. .zeltl hallhatnnk ebbl egy rszletet?
 Elrebocstom, a szvegben a dlt bets magyar matematikai szakkifejezsek mind hitelesek, magyar nyelv mvekben tallhat k. Megteremtskben
Apczai Csere Jnost l Knig Gyulig sok tud sunk rszt vett.  : : : Vitz Blteky professzor uram repetci s leckjn sok mindenflrl beszlnek. Sz ba
jve az d!tlen eggykz! hosszabb ngyszg, az ferdnyded, az asztallag s ezek
el-illettetse. mde az kg terjre mondott alkatka hibs vala. Beszlnek az
hajtalkr l, (avvagy lkanyarrl), az mentelkrl, az kerekdkrl (avvagy megapadt karikrl), el hozk ezek tzelljt is. De st megrajzoltk az kereknyt
(gy mint bel- s klkereknyt), az grgnyt s az csokorhoszszvonalat. De bizon
mikoron professzor uram aztat kvnn, hogy Kis Gerzson dek rajzoln meg
Arkhimdsz-kunkorjt, az dek megkrdez, hogy a grg blts korpusznak
mellyik rsze lenne az.
A tmttsgmrs abb l llott vala, hogy gyurmb l tsinlnak gomolyt, s
ragasztnak tglnyt, tetnyt, szelt tetnyt s krtetnyt. A szenior Barnabs
Bla professzor uram  kit az dekok huncutul Buny Bcinek is neveznek
 leckjn kezdetben az klmbfle ernyok szerepelnek, gy mint az edgygy erny s az hnysi erny, ksbb az szmllati, az terjedtsgmrsi s az
szvehangz kzp. Ezek szksgeltetnek az falkamenynyisgek s az aequatik
tanhoz. Tudtak vala resolvlni edgygy egyenletet, viszontagos egyenletet, mg
tovbb msodhatalm egyenletet kotzkalapos teljes egyformstssal. Szp vala,
hogy esmrk az veszett s siket (avvagy vak) gykereket, szintgy az merevlyt
s az almerevlyt. Ezekkel az m!ttek mind helyn valnak.
Hanem aztn az harmadik dek-klasszisban baj is ln. Mikoron ugyanis junior Gyarmati praeceptor uram az lap-hromszgellseket oktatvn megkrdez
Toldallagi fldmr bris nev fatytyt, mi jutna eszbe hallvn eztet: kebel
x, az dek vlaszol, neki bizon nyugalmazott enzsenr kapitn Bolyai Jnos
szpsges Szts Jlia nevezet szolgl -lena. Tovbbiglan az praeceptor uram
meg sem krdez az ptkebelt, az viszszskebelt s az viszszs-ptkebelt. Az dek
parznasgt hallvn, a vlemnyek oda mentek vala, hogy vasrnapon az Ers
vr a mi Istennk elkntlsa utn tz botts veressk rja. Ez megtrtnvn
esmg megkrdez az professzor az dekot, most mi jutna eszbe, hallvn, kebel
x. Az dek hangosan felel, miszerint most meg a professzor uram ides-anyja.
A krnylll presbiter urak sokat rvendeznek eztet a gyors jobbulst spektlva.
 Ez valban fantasztikus! Szabadna egy szjegyzetet krnem hozz?
 Mindjrt gondoltam. A dltbets szavak mai megfeleli: dtlen eggykz
hosszabb ngyszg = tglalap- ferdnyded = romboid- asztallag = trapz- elillettets = szerkeszts- kg = kr- terj = terlet- alkatka = formula- hajtalk vagy lkanyar = parabola- mentelk = hiperbola- kerekdk vagy megapadt
karika = ellipszis- tzell = f kusz- kerekny vagy grgny = ciklois- csokor495
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hoszszvonal = lemniszkta- Archimdesz-kunkorja = Archimdesz-fle spirlistmttsgmrs = trmrtan- gomoly = gmb- tglny = tglatest- tetny = glakrtetny = kp- erny = arny- edgygy erny = egyenes arny- hnysi erny
= fordtott arny- szmllati kzp = szmtani kzp- terjedtsgmrsi kzp
= mrtani kzp- szvehangz kzp = harmonikus kzp- falkamennyisg =
polinom- edgygy! egyenlet = lineris egyenlet- viszontagos egyenlet = reciprok egyenlet- msodhatalm egyenlet = msodfok egyenlet- kotzkalapos teljes
egyformsts = teljes ngyzett val kiegszts- veszett gykr = irracionlis
gyk- siket vagy vak gykr = komplex gyk- merevly = determinns- almerevly = aldeterminns- m!tt = mvelet- lap-hromszgells = sktrigonometriakebel x =sin x- ptkebel x = cos x- viszszs kebel x = sinvers x (= 1 ; cos x)viszszsptkebel x = cosvers x.
Azt hiszem, rdemes lenne jra elvenni, kiegszteni s kiadni e terlet
egyetlen forrsmunkjt, Keresztesi Mria: A magyar matematikai mnyelv
trtnete cm rtekezst. Debrecenben jelent meg 1935-ben.
 Szvgynk: a Bolyai-kutats. E tren van-e mg kutatni, tisztzni val
krds? Trtntek-e az utbbi idben pozitv lpsek, eredmnyek e terleten?
 A Bolyai-kutats az ut bbi vekben mintha renesznszt ln, sok atal
rdekldst kti le. Klnsen gyelemre mlt , hogy nhny romniai magyar s budapesti kutat szorgalmazza a gazdag Bolyai-kzirati hagyatk kritikai kiadst, ennek a fradozsnak remlhetleg rvidesen nyomtatsban is
lthatjuk az eredmnyt. A munka nagyon fraszt , fleg a hagyatk nehezen
olvashat , rossz llapota miatt. Kvnatos lenne, hogy flgyorsuljon a Bolyaiakra vonatkoz , arra rdemes kziratok kiadsnak tfutsi ideje. Hasznos szolglatot tenne pldul az Appendix angol nyelv kiadsa. Bolyai Jnos Appendix e Krteszi Ferenc magyarzataival magyarul mr tbbszr napvilgot ltott.
Ugyanakkor fordtsra s kiadsra vr Alexits Gyrgy Bolyai Jnos vilga cm
kis knyve. Dvid Lajos Bolyai-geometria az Appendix alapjn cm mvt
1944-ben kinyomtk ugyan, de pldnyai  rthetetlen okb l  zzdba kerltek. Az olvasmnyos knyvn csupn nmi modernizlst kellene vgezni.
Knyvszeti rdekessg lenne Vlyi Gyula azon egyetemi kurzusnak esetleg fakszimile kiadsa, amelyet a szzadfordul tjn a kolozsvri egyetemen tbbszr
megismtelt az Appendixrl. Az elads anyaga litografltan rendelkezsnkre
ll. Nem rinti ugyan a dolog lnyegt, mgis gy rzem, hogy az Appendix
snyomtatvnynak  tbb vilgnyelven rott ut sz val elltott  miniatr
kiadsa kedves ajndkot jelentene a hozznk ltogat klfldi matematikusok
szmra, s hasznos clt szolglna. De a Bolyai-hagyatk utni nyomozst is
tovbb lehetne folytatni. Tudunk arr l, hogy egyes csaldok birtokban mg
ma is tallhat k a Bolyaiakt l szrmaz kziratok, ezek sszegyjtse igen kvnatos. Knnyen elkpzelhet, hogy a leglelkesebb Bolyai-kutat , Schmidt Ferenc
(1827-1901) leszrmazottainak birtokban is vannak mg Bolyai-iratok. Sajnos,
r luk nem tudunk semmit, holott  mivel Schmidtnek t gyermeke volt  ut dok is lnek bizonyra valahol. J volna, ha tjkoztatnnak holltkrl. Egy
klfldi foly iratban olvastam egy olyan cikket, amely szerint Einstein hagyatkban is vannak eredeti Bolyai-kziratok. A dolog azrt nem lehetetlen, mivel
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Einsteinnek kt olyan magyar szrmazs munkatrsa is volt, akik matematikai
tren mkdtek egytt vele: a tzes vekben a budapesti szlets Grossmann
Marcell (1878,1936), a hszas vek vgn pedig Lnczos Kornl (1893,1974).
Nem lehetetlen, hogy a Bolyai-iratok az emltett kt munkatrs rvn kerltek
klfldre.
 Szeretjk magunkat matematikai nagyhatalomnak nevezni, mivel sok j
matematikust adtunk  a sz szoros rtelmben is  a vilgnak. A m ltunkban
nyomt lelhetjk-e napjaink sikeres szereplsnek? A tudomnytrtnet kutatja
minek tulajdontja e kis orszg igen j matematikai potenciljt?
 Ezt a krdst kl- s belfldn egyarnt sokszor flteszik. Haznk val ban
igen sok jeles matematikust adott a vilgnak, fknt a jelen szzad eleje ta.
Ennek a tnynek a magyarzatt rszben kzpiskolink akkori magas szint
matematikaoktatsban kell keresnnk, illetve abban, hogy ennek az oktatsnak olyan apostolai voltak, mint Knig Gyula, Beke Man , Rados Gusztv,
Krschk J zsef s msok. Szvesen emlegetjk Arany Dnielt mint a Kzpiskolai Matematikai Lapok megindt jt, valamint Rtz Lszl t s munkahelyt, a
fasori evanglikus gimnziumot. Ugyanakkor szinte megfeledkeznk arr l, hogy
az orszg szmos nagyobb vrosban munklkodtak nagy tuds matematikatanrok, s nem vletlen, hogy a kzpiskolai matematikai versenyek kezdettl
 1894-tl  fogva olyan magas sznvonalak voltak. Hadd idzzem ezzel
kapcsolatban Neumann Jnos  Fejr Lip thoz 1929-ben Berlinbl rott 
egyik levelbl a kvetkezket: Igen Tisztelt Tanr &r! Szilrd Le val tbbszr
volt alkalmam a Math. Phys. Trsulat tanul versenyrl beszlgetni, s arr l a
tnyrl, hogy ezen versenyek els helyezettjei gysz lvn sszeesnek a ksbb
bevlt mathematicusok s physicusok halmazval. A levl tovbbi rszben
Neumann Fejr Lip t tancst kri, hogy Nmetorszgban is hasonl kppen
szervezhessk meg a versenyeket. A Kzpiskolai Matematikai Lapok s a tanul versenyek azonban inkbb csak kivlogattk a atalok kzl a tehetsgesebbeket,
a tudomnyos plyra val felkszts mr a hazai s a klfldi egyetemekre
hrult. #s ebben voltak igazn nagyok akkori professzoraink: minden eszkzt
megragadtak ahhoz, hogy a tehetsges atalok hosszabb idt tltsenek a matematikai let akkori centrumaiban, Gttingenben, Berlinben, Prizsban stb.
Fejr Lip tr l pldul szinte legendk keringtek, hogy milyen fradhatatlanul
harcolt ki sztndjakat az arra rdemes kutat knak. Farkas Gyula, Krschk
J zsef, Riesz Frigyes, Rados Gusztv, Schlesinger Lajos s msok rvn szmos atal kapott sztndjat, s ezton ismerkedett meg a matematika s a
zika legjabb irnyzataival. Nagyon sajnlatos, hogy az els vilghbor utn
kzlk soknak itthon mg kzpiskolai lls sem jutott, s knytelenek voltak
tehetsgket s tudsukat klfldn kamatoztatni.
 J hallani, amikor a nagy nevek mellett matematikatanraink ldozatvllalsrl is sz esik. Matematikai kult rnk meghatroz eleme, hogy k miknt
vgzik munkjukat.
 Tudod, rdekes paradoxona a trtnelemnek, a tudomnytrtnetnek: bizonyos szempontb l j t tett az, hogy kevs egyetem, kevs katedra jutott matematikusainknak. gy azutn a j l flkszlt tehetsges emberek kzpiskolkban
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helyezkedtek el. Kivl tantervek voltak, azok fltt olyanok bbskodtak, mint
Beke Man , Knig Gyula, Krschk J zsef, Rados Gusztv. Amikor egyetemista voltam, itt Debrecenben Dvid Lajos volt a professzor, Barna Bla pedig a
zetstelen tanrsegd. k alkottk a Matematikai Intzetet.
A napokban jelent meg Kntor Sndorn knyve: Tud s matematikatanrok
Hajd, Szabolcs s Szolnok megye kzpiskoliban. E ktetben szmba veszi az
1850,1948 kztt e terleten mkd tud s tanrokat. Meglep, hogy mennyi
ismert matematikusunk nevvel tallkozunk a knyvben, Barna Bla, Gyires
Bla, Krschk J zsef, Rapcsk Andrs, Rdei Lszl , s sorolhatnm mg a
neveket. Vedd gyelembe, ez csak hrom megye szmvetse!
 Minden szakma m!velsekor elfordulnak kedves, mosolyt fakaszt trtnetek.
Biztosan az &n tarsolyban is van nhny ilyen.
 Val ban gy van, s rdemes lenne ezeket is sszegyjteni. Hossz ideig szeretettel riztem egy levelet. Nagyon bszke voltam r, mert n kaptam. Akkoriban, az tvenes vekben a Bolyai Jnos Matematikai Trsulat helyi titkra
voltam. A levl gy kezddtt: Kedves Bolyai elvtrs! Krem szveskedjk
tjkoztatni az 'nrl elnevezett trsulat munkjr l : : : 
 Honnan jtt a levl?
 Vidki lap kulturlis rovatt l. Egy msik sztori. Hallgat im llt lag szerettk eladsaimat, tbbszr megtapsoltak ra vgn, vagy nmet mintra
dbrgtek, gy fejeztk ki tetszsket. Udvarias ember lvn, ha elrtam
valamit a tbln , s erre a dikok gyelmeztettek, mindig megkszntem nekik.
Egyszer nagyon belemerltem a gondolatmenetbe, magam vettem szre a hibt,
s gyorsan kijavtottam. Majd re+exszeren a tbla fel fordulva meghajoltam,
s azt mondtam: ksznm szpen! Jordn Krollyal kapcsolatban is rzk egy
kedves trtnetet.
 Aki kivl hegymsz is volt?
 Igen,  az. A Bikban lt az egyik asztalnl egyedl. #n mint atal tanr
odamentem hozz, szpen meglltam az asztalnl, ill m don kszntem, majd
zavartan krdeztem a nagyothall tud st l: Professzor r, ha nem zavarnm
: : :  /, hogyne, hogyne!  mond Jordn szvlyesen. Erre megnyugodva
leltem mell az res szkre.
Budapesten, az egyik magyar matematikai kongresszuson szemtanja voltam
a kvetkez jelenetnek. Flllt Riesz Frigyes, j nagydarab ember volt, s meglobogtatta a Bourbaki-sorozat nemrg megjelent j fzett (Espaces de Riesz).
Mindenki t gyelte, klfldiek is voltak szp szmmal. Riesz azt mondta: &gy
ltszik, mr teljesen megbutultam, mert ennek lassacskn a cmt sem rtem,
nemhogy a tartalmt, pedig llt lag n csinltam.
 Professzor r, tudom, nem sportszer!, amit most teszek, hiszen meggrtem
&nnek, hogy csak a szakmrl beszlgetnk. Mgsem tudok kib jni a brmbl, ltnom kell, ha csak egy villansnyira is, a tudomnyt m!vel embert is.
Ezrt taln megbocst a nhny szemlyesebb krdsrt. Mi sztnzte arra,
hogy lett a matematikatrtneti kutatsoknak szentelje?
 Nem csupn a j szndk. Arra persze korn rjttem, mennyire rdekel,
izgat engem ez a terlet. Igaz, azt is felismertem, soha nem fogok holmi j ge498
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ometriai rendszert megalkotni vagy vilgrasz l nll matematikai eredmnyt
elrni. Ez volt kezdetben, ksbb mr knyszerplyn mozogtam.
 Professzor r, ismt ez a megrgztt szernysg : : :
 Nem, ne hidd! J l ismerem magam. Emberileg s szakmailag is megbzhat
munks vagyok. Amit elvllalok, igyekszem j l elvgezni. Csinlni akartam
valamit, nem szerettem volna teljesen elszrklni.
 Nem akarok &nnek hzelegni, amit mondok, azt tnykrdsnek rzem.
Sznssy Barna nevt knyvei, pldul A magyarorszgi matematika trtnete
vagy a Bolyai Farkas-ktet akkor is hirdetni fogja, amikor j pr, mai szemmel
nagy matematikusunkrl azt sem igen tudjk majd, hogy ki volt.
 Szp s j les, hogy ilyeneket mondasz. Lehet, hogy van is nmi igazsg
szavaidban. Igen, tudom, hogy knyveimet sokig haszonnal forgatjk majd.
Azrt, mert nincs jobb, s val sznleg sokig nem is lesz. Nem lesz, mert kevesen
vllaljk ezt a fraszt , apr lkos, sok krltekintst, alzatot s tapasztalatot
ignyl munkt.
 Rviden vzoln, miknt lett a matematikatrtnet elktelezett kutatja?
 A debreceni tudomnyegyetemen vgeztem, annak els matematikaprofesszora, Dvid Lajos hatott rm.
sokat foglalkozott a kt Bolyai s Debrecen matematikai mltjval. A matematikatrtneti kutatsok intzmnyess
ttele rdekben Jelitai J zsefet 1938-ban e trgykr magntanrv habilitltatta. Dvid  nagy olvasottsga s trgyi ismerete rvn  mindig tallt
olyan trtneti problmkat, amelyek fldolgozsa kvnatosnak ltszott, az ltala szerkesztett szeminriumi dolgozatokban tbb rtkes matematikatrtneti
tanulmny jelent meg. Ilyen m don megismerve a m dszereket s ltva a fehr foltokat, brmerre is vetett tanri sorom, iparkodtam az ott tallhat adatokat flkutatni s kzztenni. Egyik helyen Gecze Zord, msutt Knig Gyula, Marosvsrhelyen a kt Bolyai inspirlt munkra. E trekvsemben sokat
segtett megbzhat latintudsom. Egybknt vgzs hallgat imat magam is
iparkodom arra lelkesteni, hogy ha az orszg brmelyik helysgben vgzik
majd munkjukat, dolgozzk fl a helyi adatokat. 'rmmel mondhatom, hogy
szmos rtkes ilyen dolgozat jutott mr el hozzm.
Az tvenes vekben pedig, ha nem is elktelezettje, de ktelezettje lettem
e tmakrnek: a Magyar Tudomnyos Akadmia akkor kialaktott munkatervben ugyanis fontos szerepet kapott a matematikatrtnet, s a hazai anyag
fldolgozsnak fokozatosan  akarva-akaratlanul  az istpol ja lettem.
 Professzor r, mi az &n ars poeticja? Milyen szempontok vezreltk kutatmunkjt?
 Erre az inkbb irodalmi krdsre nehezen tudok vlaszolni. Tny, hogy
trtneti kutatsaim sorn kialaktottam egy munkastlust, ennek jellemzje az,
hogy a hazai matematika mltjb l  rszlettanulmnyok rvn  eltntessem
a fehr foltokat. Az gy sszegylt anyag monogr ba rendezhet.
'rvendetes, hogy az ut bbi idben tbb atalt sikerlt megnyernem ennek a munknak, az ltaluk rott rtekezsek mris tbb tudomnyg szmra
hasznos szolglatot tettek. Mindig arra trekedtem, hogy az ltalam kzlt
adatok megbzhat k legyenek, br a tveds lehetsgt kptelensg kizrni.
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Ha pedig a kzlemnyek megfogalmazsa olvasmnyos, akkor klnsen rlk,
mert egy ilyen tanulmnynak sem kell szksgkppen szraznak lennie. Nhny
kivl matematikusunk ilyen vonatkozsban is igen j pldt mutat, n pedig
tantvnyaimat iparkodom hasonl munkkra lelkesteni.
 A tudomnytrtneti kutatsok szempontjbl elnyt vagy htrnyt jelent,
hogy &n nem a fvrosban, hanem Debrecenben l?
 Tny, a tudomnytrtneti kutatsok igen knyv- s levltrignyesek. Ilyen
szempontb l a leggazdagabb forrsanyag Budapesten tallhat . m Debrecen
nem jelent klnsebb htrnyt: az Egyetemi Knyvtr hatalmas, a Reformtus Kollgium Knyvtrnak pedig igen gazdag rgi anyaga van. A vidki vrosok kutat i azonban mgiscsak htrnyos helyzetben vannak, hiszen a
klnfle konferencik, eladsok, megbeszlsek zmt a fvrosban rendezik.
Ezek ltogatsa nemcsak kltsges, hanem fradsgos is.
 A viszonylagos csend, a kisebb csatazaj viszont nyugodtabb lgkrt biztosthat
az alkot munkhoz. s ez sem megvetend.
Professzor r, oroszul mikor tanult meg?
 A hadifogsgban. Nmetl mr j l tudtam, egy kil kenyrrt pedig vettem
egy nmet-orosz sz trt. A helybeli gyerekeknek segtettem megoldani a szmtanpldikat, amirt valahol egy orosz nyelv Verne-knyvet kaptam.
 Hol s meddig volt hadifogsgban?
 Cserepovecben,  csaknem hrom vig.
 Gondolom, matematikai szveget nemigen lehetett ott gyakorolni.
 Br knyvet nem vihettnk be a tborba, mgis volt ott nhny ktet,
Madch Imre: Az ember tragdija, Courant-Hilbert: Di(erencil-egyenletekrl
rott munkja s Hilbert: Grundlagen der Geometrie cm knyve. Majdnem
sz szerint megtanultam. Hilbert knyvt azutn ksbb mahorkval elcigarettztuk.
 Nemhiba mondjk, a knyveknek is megvan a maguk sorsa. A minktl
elvlaszthatatlan. Vgezetl hadd krdezzem meg, milyen tervek foglalkoztatjk,
most min dolgozik?
 Bolyai Farkas ismert mondsa szerint: Szent Istvn-nap utn nem kell
lemilt vrni. A fltett krdsre alkalmazva ez azt jelenti, hogy az n koromban mr nagyobb terveket nem szabad szvgetni. Ettl fggetlenl elgondolsaim mg vannak. Most fejeztem be A magyarorszgi matematika trtnete
cm knyvem angol kiadsra sznt tdolgozst, s szeretnm, ha megkezddne
a 2. ktet sszelltsa is. Ez ut bbi azonban  mind szakmai, mind terjedelmi
okokb l  igen nehz munka, amihez munkakzssg szervezse szksges.
Nlam van Riesz Frigyes s Fejr Lip t kzirati hagyatka, klnsen az
ut bbi olyan gazdag, hogy egy rszletezbb knyv sszelltst teszi lehetv.
Ennek megrsa a kzeljv feladata lenne.
A mr emltett Schmidt Ferenc ptszhez Hoel francia matematikus  a
Bolyai-krds kivl ismerje  hetvenht hossz levelet rt, ez is nlam van,
felesgemmel egytt megkezdtk a levelek fordtst s kiadsnak elksztst.
Ez meglepen sok s lnyeges j adalkot szolgltat a Bolyai-krdshez.
Ezek lennnek legkzelebbi teendim, a val ra vltsukhoz szksges
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munkakedv az egszsg fggvnye.
 Mindkettbl bsges municit kvnok &nnek, s ksznm a beszlgetst.
(1986)
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