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2. fggelk

Milyen a matematika? (Idzetek)
ssze lltotta: Rka S ndor s Filep L szl

Matematikusok s lozfusok a matematikrl
: : : a matematikus is, a muzsikus is, vgs fokon minden igaz mvsz, a dolgok
bels absztrakt szpsgt, harm nijt, sszefggseit igyekszik kifejezni. Mindegyik a maga nyelvn. A zent sokan megrtik. A matematikt kevesen. Ez nem
jelenti azt, hogy ne lennnek a matematikusnak ugyanolyan lmnyei az alkots
kzben, ugyanolyan eszttikai lmnyei, mint amilyenek keletkeznek bennnk,
ha valami nagyon szp zenemvet hallgatunk, vagy amit tlt a zeneszerz akkor, amikor rjn arra, hogy mi val ide, mi az az igazn szp.
Alexits Gyrgy
A matematika a tudomnyok kapuja s kulcsa.
R. Bacon
A matematika nmagukban vett mveleteket tanulmnyoz, fggetlenl azokt l
a klnbz anyagokt l, amelyekre ezek alkalmazhat k.
G. Boole
: : : az intuicionista matematika egy lnyegben nyelv nlkli rtelmi
tevkenysg, amelynek eredete az id egy elmozdulsnak rzkelse.
L. E. J. Brouwer
Amikor a matematikus jat alkot, megvan az a bels rzse, hogy amit produkl,
az nemcsak hasznos, hanem szp is, s nem egyszer a szpsgre val jtkos
trekvs sokkal ersebben dominl minden msnl. Matematikai munkk mltatsai sokszor igen megalapozottan hasznlnak olyan jelzket, mint elegns,
csinos, megkap , a tudomnyos eredmnyek rtkelsre hasznlatos szokott
fontos hasznos, nagy horderej jelzk mellett vagy helyett. A matematikai
szpnek behat vizsglata voltakppen rdekes tanulmny lehetne a realia s
503

© Filep László

© Typotex Kiadó

humanoira kztti (ma sokat hangoztatott) szakadk helyett egybefon dsuk
kidombortsval.
Csszr kos
A matematikban a szpsg igen nagy szerepet jtszik : : : #rdekes, hogy az
elegancir l nem szokott vita kialakulni, a matematikusok zlse nagyjb l azonos. A matematikban azonban a szpsg elvlaszthatatlan a clszersgtl,
ltalban nem neveznk szpnek egy olyan bizonytst, amely a clt nem a
legrvidebb, legclravezetbb ton ri el.
N. G. Csebotarjev
Mirt ragaszkodunk mg ezek utn is egy bizonytshoz, brmennyire is
remnytelenl bonyolult s tlthatatlan lenne? : : : ez a matematikus erejnek s zsenialitsnak pr bakve. Csodlattal ad zunk a Mount-Everest-cscs
megh dtsnak, nem mintha a Mount-Everest cscsa lenne az a hely, ahova
igazn vgynnk, hanem mert olyan nehz eljutni oda.
P. J. Davis, R. Hersh
Klnsen megtetszett a matematika, mert okoskodsa annyira bizonyos s
nyilvnval , de igazi hasznt nem lttam t, azt gondoltam, hogy csak a
mechanikban veszik hasznt, s csodlkoztam, hogy aminek alapja oly szilrd
s ers, arra nem ptettek valami magasabbat.
R. Descartes
A matematika igazban a klnfle relci k, viszonyrendszerek tanulmnyozsa
s az sszefggsek struktrjnak kidolgozsa. Ebben klnbzik a termszettudomnyokt l, amelyek a val sg tnyeivel, jelensgeivel, esemnyeivel
foglalkoznak. A matematiknak viszont az a dolga, hogy a val sg relci ib l
egy absztrahlt sszefggstant alkosson. S pp ezrt hatalmas a matematika,
mert az absztrahls, elvons mindenre alkalmazhat , minden tudomnyban
hasznlhat .
Dienes P. Zoltn
A matematika trgyt a val sgos vilg trformi s mennyisgi viszonyai, teht
nagyon is relis anyag alkotja.
F. Engels
A matematika ugyanis a termszet, a trsadalom s a megismers mindazon
jelensgvel, tulajdonsgval, vonatkozsval foglalkozik, amely formalizlhat .
Ezrt a matematika termszettudomny is, trsadalomtudomny is s gnoszeol gia is, de nem sorolhat be egyszeren pl. termszettudomnyok kz.
Farkas Mikl s
A matematika a tudomnyok kirlynje, s a matematika kirlynje a szmelmlet. A kvadratikus reciprocits ttel pedig a legszebb gymnt a kirlyn
koronjban.
C. F. Gauss
A matematikus szmra trgykre a mvszeti lvezet kimerthetetlen forrsa:
nem csupn a rejtly s a gyzelem okozta elgedettsg (ha egyltaln elri!),
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hanem mindenekeltt az elmlkeds rme. ) : : : ] A minsg kritriuma a szpsg, a lnyegre trs, tmrsg, elegancia, teljessg, clszersg. Ezek ltsz lag
szubjektvek, de valamilyen titokzatos m don minden matematikus szmra
mgis csak ugyanazt jelentik.
Halmos Pl
A matematikus  miknt a fest s a klt  mintkat alkot. Ha ezek idtll ak, annak oka, hogy gondolatokb l llnak.
A matematikusok mintinak, miknt a fest s a klt munkinak, szpeknek
kell lennik. A gondolatoknak, miknt a szneknek vagy a szavaknak, harmonikusan kell egymshoz illeszkednik. A szpsg az els kritrium: a csnya
matematiknak nincs tart s helye a vilgon. A grg matematika rk, idtll bb mg a grg irodalomnl is. Arkhimdszre mg akkor is emlkezni fognak,
amikor Aiszkhloszra mr nem, hiszen a nyelvek kihalnak, de a matematikai
gondolatok nem.
G. H. Hardy
A matematika tudomnya egysges egsz, olyan organizmus, amelynek
letkpessge rszeinek elvlaszthatatlansgt l fgg.
D. Hilbert
A matematika a magt l rtetd dolgok tudomnya.
C. G. J. Jacobi
Kt a priori ismeretfajta van, mgpedig a matematika s a loz a, br ugyanakkor szmos lnyeges klnbsg van kztk : : : minden loz a puszta fogalmakkal val szismeret, a matematika azonban fogalmak konstrukci jb l val
szismeret. ) : : : ] (A matematika) ismeretei intuitvak, a loz ai ismeretek
pedig diszkusszvak.
I. Kant
Ami olykor vilgos : : : s olykor homlyos valami : : : az : : : a matematika.
Lakatos Imre
Az emberi nyelvnek kt fontos olyan formja van, amelyek rvn a kifejezs a
koncentrltsg maximumt ri el: a matematikai nyelv, vagyis a tudomnyos
alkots nyelve s a klti nyelv, amely a mvszi alkots nyelvi vltozata. Ily
m don a matematikai nyelv a tudomnyos kifejezs cscsa, a klti nyelv pedig
a malkots tetpontja. A kt nyelv szembelltsa megfelel a kt f szemlyisgtpusnak: a racionlisnak s az emocionlisnak.
A tudomny nyelvt klnlegesen magas szillogisztikus srtettsgi foka teszi
tmrr, : : : a klti nyelven a tmrsget pedig a szuggesztv srtettsg adja.
) : : : ] A matematikai gondolkods s a nyelv tipikus kifejezsm dja Gauss szerint olyan mint egy magasztos szveg, amelynek tart ssgt leginkbb lakonikus
volta biztostja.
S. Marcus
A matematika : : : vilgnyelvnek tekinthet. De ez az informci k kzlsn 
mgpedig flrerthetetlen kzlsn  tlmenen egyttal kzs kutat eszkz
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is. E minsgben kivl an alkalmas a klnbz tudomnygak bizonyos integrci jnak, st  kiss tvolabbra nzve  ltalban a kultra egysgnek
megval stsra.
Maurer I. Gyula
A matematikai tteltl vagy a matematikai elmlettl nemcsak azt vrjuk, hogy
egyszer s elegns m don lerjon s osztlyozzon szmos, eredetileg klnll specilis esetet. Azt is elvrjuk, hogy felptsben, szerkezeti kidolgozsban elegns legyen. Knny legyen a problmt fellltani, nagyon nehz
legyen kezelni s megkzelteni, azutn ismt valami meglep fordulat, amellyel a
megkzelts vagy annak bizonyos rsze knnyv vlik, s gy tovbb. Tovbb,
ha a levezetsek hosszak vagy bonyolultak, legyen valami egyszer, ltalnos
elv, amely megmagyarzza a bonyodalmakat s kitrket, visszavezeti a ltsz lagos nknyessget nhny egyszer vezrmotvumra, stb. Ezek vilgosan
az alkot mvszet kritriumai : : :
Neumann Jnos
A matematika nyelve nehz, de elpusztthatatlan. Nem hiszem, hogy a mai
grg lol gusok ugyanolyan pontosan megrtenk Plat n dial gusainak nyelvi
rnyalatait, vagy Arisztophanesz trfait, mint amilyen pontosan a matematikusok megrtik Arkhimdsz mveinek minden jelentsbeli rnyalatt.
S. R. Newmann
: : : egy matematikai feladattal ppoly j l el lehet sz rakozni, mint egy keresztrejtvnnyel, : : : az erteljes szellemi munka ugyanolyan j dolog, mint egy ers
teniszjtszma. Ha valaki egyszer megzleli a matematika rmt, nem fogja
egyknnyen elfelejteni.
P lya Gyrgy
A matematikai eredmnyek rkkval ak abban az rtelemben, ahogy egy igaz
ttel mindig rvnyes, Bourbaki szerint: ami Euklidsznek bizonyts volt, az
szmukra is bizonyts. Nem rkkval ak viszont abban az rtelemben, hogy
a matematika nem eredmnyek gyjtemnye, hanem ezeket az eredmnyeket
rendez elmletek harmonikus egyttese, s mginkbb bizonyos m dszerek
sszessge s egyfajta gondolkodsi m d.
A. Revuz
A matematika rdekes s szp is: az emberi gondolat izgalmas s szp kalandja.
A matematika szpsge nem valami jrulkos dolog, hanem a matematiknak a
lnyeghez tartozik. A val di igazsg mindig szp, s a val di szpsg mindig
igaz.
Rnyi Alfrd
A tiszta matematikt csupa olyan kijelents alkotja, amely szerint ha ez s
ez az llts valamirl igaz, akkor ugyanarr l a dologr l ez s ez a msik llts
is igaz.
B. Russel
Az a matematikus, aki nem klt is egy kicsit, nem lehet igazi matematikus.
K. T. W. Weierstrass
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Klt k a matematikrl
Nem vagyok szakrtje a matematiknak, csak bmul ja, boldogtalan szerelmese a tudomnyok legszebbiknek.
P. Valry

Janus Pannonius:

A geometriai idomokrl

Pont az, melynek mr rszt felfogni se tudnd,
megnyjtod, s karcs egyenes fut brmely irnyban.
Sk fellet szletik, ha meg is duplzza futst:
szltben terjed, nem nylik meg soha mlye.
Kt-kt sk a szilrd testet jellemzi, kiadja
hosszsgt s szlessgt, meg a mlyt.
Kocknak, kbnek hvjk s ngyzetlap testnek,
brhogy esik, mindig j l ltni a rszeit ennekhat skot foglal be magba, a szglete pp nyolc.

Fodor "kos:

A Bolond dala a 0-rl

Ha a 0 a helyn ll, az igen helyes,
st, tiszta haszon, mit megszerezni rdemes,
mert hisz a 0 az 1-bl egybl 10-et csinl,
ha rdeme szerint szernyen a sor vgre ll:
rtkt meg-10-szerezi az a vilg,
mely nnn 0-inak elbe vgmde minden tstnt 1/10-re lappad,
hol a 0 arctlanul az lre kaptat:
ha 0-nk a sornak e-vgre ll,
az minden rtknek: 9/10 hall.
Fenti 10 sor arr l sz lt, hogy minek hol j lenni
s ezek sorn tn kiderl, hogy a 0 nem pp semmi.
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Jzsef Attila:

A szmokrl

Tanulttok-e a szmokat?
Bizony szmok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkban.
Hanem ezek maguk szmol dnak
#s csudlkozik m dfltt az irka,
Hogy mindegyik csak magra gondol,
Klnb akar lenni a tbbinl
S oktalanul kln hatvnyoz dik,
Pedig csinlhatja a vgtelensgig,
Az 1 ilyformn mindig 1 marad
#s nem szoroz az 1 s nem is oszt.
Vegyetek ert magatokon
#s legelszr is
A legegyszerbb dologhoz lssatok 
Ad djatok ssze,
Hogy roppant m don felnvekedvn,
Az Istent is, aki vgtelensg
Valahogyan megkzeltstek.

Szab Lrinc:

Lci meg a szmok

Fradtan rakodtam le. L ci
pp aludni ment, toll, fzet
s knyv fekdt mellette.  Ma este
meslsz, ugye?  rvendezett.
 Ej!  De!  Nem.  Apu!  Nincs idm.  Azt
a Szun Vu Kung majomkirlyt! 
 Ugyan mr, az szz oldal.  Akkor
kurtbbat : : :  addig kunyorlt
s alkudozott, mig belementem:
 Ht j l van, jtsszunk valamit,
csak ne sok.  gyba bujt s n
csggedten folytattam:  De mit? 
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 Az m: mit?  vette t a sz t 
vidman, s elhelyezkedett,
n meg s hajtva mell ltem,
tlva az letemet,
tlva a mt, amely elmult,
s ami jn, a holnapot,
az rk jtkot, amelynek
neve kenyrad robot
s amely precz s okos lehet, de
rg nincsenek tndrei : : :
S a gyerek sz lt:  Apu, tudod, mit?
Tants meg engem osztani. 
 Osztani?  Igen.  #s a jtk? 
 Ez a jtk.  Te, mi bajod? 
nztem r gyanakodva.  Semmi,
csak ht j volna tudni, hogy
pldul 865-ben
hnyszor van meg a 15,
mert, mondom neked, hogy titok van
mindenfle szmok kztt.
 S ez rdekelne?  Hogyne,  mondta
L ci,  mese ez, igazi,
titok, s mint a keresztrejtvnyt,
ezt is meg lehet fejteni.
 Meg lehet! hogyne!  kaptam szbe 
mint a keresztrejtvnyt, igen! 
S elvettk a szmtanknyvet
s egyszerre tndrien
izgalmas lett a tli este
s krnk szllt a tlvilg:
szmok nttek el a fldbl
s bujkltak egymson t,
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szm-trpk, - risok, -erdk,
nmkd varzslatok,
s mi, mint kt vadl detektv,
fejtettk, gyilkoltuk a sok
titkot, csodt, az iskolban
mg ismeretlen tizedestrteket mind kiszmtottuk
s gy talltuk, hogy rdekes,
minden rdekes a vilgon
s a tndr nem fogy ki soha : : :
Fltzig eltartott a jtk,
aztn L ci sitva a
fal fel fordult.  Ksznm, hogy
mesltl, apu!  mondta mg
s elaludt : : : Szerettem volna
bellrl ltni a fejt.
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