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A könyv 8. kiadásának megjelenését az Oktatási Miniszté-
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Előszó a hetedik kiadáshoz

Örömmel és fájdalommal teszek eleget a megtisztelő felké-
résnek, hogy előszót ı́rjak Péter Rózsa világsikert aratott Játék
a végtelennel cı́mű könyvének a Typotex Kiadónál megjelenő
új kiadásához. Örömmel, mert a könyvet (természetesen) én
is a matematikai ismeretterjesztő irodalom egyik csúcspont-
jának tartom, de ugyanakkor fájdalommal is, hiszen olyasmit
teszek, amihez igazában csak a könyv szerzőjének volna joga;

de hát Őt, sajnos, 1977 óta már elhunyt nagyjaink között tart-
hatjuk csak számon.

Miért remekmű ez a könyv? Erre az a felületes válasz, hogy
hiszen lefordı́tották számos nyelvre, és e fordı́tások számot-
tevő része több kiadásban is megjelent. A mélyebbre ásó vá-
lasz azonban arra kı́sérel meg magyarázatot találni, vajon a
könyvnek mely tulajdonságai indokolják ezt a tényekkel alá-
támasztott sikert.

Matematikai ismeretterjesztés csak a matematika formaliz-
musának teljes vagy csaknem teljes mellőzésével, a logikai
szigorúság matematikai művekben joggal megkı́vánt lazı́tá-
sával, szemléletes képekkel való helyettesı́tésével végezhető
hatékonyan; enélkül nem ismeretterjesztő mű, hanem szak-
könyv jön létre, amelyet csak matematikusok, esetleg csak a
matematika valamely szűkebb ágának szakértői tudnak meg-
érteni és méltányolni. Aki valóban a nem matematikus (sőt a
hajlamánál, neveltetésénél fogva magát a matematikától tá-
volállónak érző, esetleg éppen a matematikával szemben el-
fogult) olvasó számára ı́r, annak mindezeket a matematikai
irodalomban meg nem engedett lazaságokat lépten-nyomon
alkalmaznia kell, de eközben nem szabad a matematikai gondo-
latokat meghamisı́tania.
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Ahhoz, hogy ez a tojástánchoz hasonlı́tható feladat sike-
resen megvalósı́tható legyen, a szerzőnek mindazt, amiről ı́r,
a kutató tudós mélységéig kell ismernie. Előfordul, hogy va-
laki, esetleg a legteljesebb jóhiszeműséggel, megkı́sérli az ol-
vasmányaiból megismert eredményeket közvetı́teni anélkül,
hogy mindezeket az alkotó tudós azonosulásának szintjéig
magáévá tette volna, s ebből óhatatlanul félrevezető pontat-
lanságok jönnek létre. Péter Rózsa könyvének nagyszerűsége
éppen abból ered, hogy ő maga alkotó matematikus volt, aki
szerelmének tárgyát (melyik igazi tudós nem szerelmes az ál-
tala művelt tudományba?) kı́vánta (legalábbis a lehetőséghez
képest) ismertté és vonzóvá tenni a kı́vülállók számára. Ter-
mészetesen az a körülmény, hogy Péter Rózsa a matemati-
kai kutatás aktı́v művelője volt, csak egyik szükséges feltétele
az elért eredménynek (nem minden alkotó matematikus ké-
pes ilyen magas szintű ismeretterjesztésre), de mindenesetre
alapvetően fontos, nélkülözhetetlen feltétele a sikernek.

Legyen szabad most egy kissé szubjektı́vnek lennem. A Já-
ték a végtelennel első kiadása, tudjuk, 1945 nyarán jelent meg.

Én akkor, mint későbbi feleségemnek hadifogságból éppen
hazatért friss vőlegénye, megvettem és neki ajánlottam a köny-
vet, amely azután kettőnk egyik kedvenc olvasmányává vált.
Belelapozva az első kiadásba, észrevettem egy apró különbsé-
get a későbbi kiadásokhoz képest. Az első kiadásban a beve-

zetés egyik mondata ı́gy szól: „Én nem azért szeretem a mate-
matikát, mert – ı́gy mesélték nekem – alkalmazni lehet a tech-
nikában, hanem azért, mert szép.” Ez a mondat a negyedik

(1969-es) kiadásban ı́gy hangzik: „Én nemcsak azért szeretem
a matematikát, mert alkalmazni lehet a technikában, hanem
főleg azért, mert szép.” A szerző egyébként gondosan és ma-
tematikushoz illő pontossággal felsorolja az újabb kiadások-
ban mutatkozó változtatásokat, mert hiszen a könyv a mate-
matika legfrissebb eredményeit is be akarja mutatni az olva-
sónak, és ezek az újabb és újabb kiadások között is fejlődtek,
amit a szöveg (természetesen) figyelembe vett, a bevezetés-
nek ezt a kis módosı́tását azonban nem emlı́ti. Anélkül, hogy
ehhez a húsz évnél régebben elhunyt szerző hozzájárulását
elnyerhetném, legyen szabad feltételeznem, hogy Péter Ró-
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zsának 1945 és 1969 között belső viszonyulása változott meg a
matematika alkalmazásaihoz; amitől 1945-ben még távol állt,
azt 1969-ben már magáénak érezte, sőt – mint a halála előtt
kevéssel megjelent, a matematikai logikának a számı́tógép-
tudományban való alkalmazásairól szóló monográfiájából ki-
tűnik – alkotóan művelte.

Ebből az apró szövegváltoztatásból, talán nem túlozva, sze-
retnék egy a matematika és a valóság viszonyának (súlyos fi-
lozófiai kérdéseket felvető) problémájáig eljutni. A matema-
tikának számos (a régebbi századokban szinte valamennyi)
kérdésköre a mindennapi élet vagy más tudományok felve-
tette feladatok megoldásának szándékából eredt. Előfordul
azonban, hogy egy-egy matematikai kérdés nem kı́vülről, ha-
nem a matematika belső problémáiból fakadt, és ilyenkorhosz-
szú ideig úgy tűnt, hogy az élettől távol álló, alkalmazások-
hoz sohasem vezető, és ezért sokak részéről elutası́tott gon-
dolatkörről, esetleg egész elméletről van szó. Aki azonban
elég türelmes és képes kellő ideig várni, mindig rájön, hogy
az élettől elrugaszkodottnak tűnő matematikai elméletek

előbb-utóbb megtalálják alkalmazásukat. Így volt ez a Péter
Rózsától elsősorban művelt kérdéskörrel, a rekurzı́v függvé-
nyek elméletével is, amely indulásakor pusztán a matema-
tikai logika szempontjából látszott érdekesnek, de alig né-
hány évtized elteltével a számı́tógép-tudomány egyik fontos
és hasznos fegyverévé vált. A fejlődésnek ezt az állomását
még éppen megérte Péter Rózsa, s (talán éppen ezért) törölte
az „ı́gy mesélték nekem” félmondatot.

Sok élvezetes percet kı́vánok az új kiadás olvasóinak.

Budapest, 1999 áprilisában

Császár Ákos



Bevezetés

Eszembe jut egy régi beszélgetés. Egy ı́rónk, aki igen kedves
emberem, panaszolta nekem, hogy hiányosnak érzi művelt-
ségét, mert nem tud matematikát. A saját területén érzi ennek
a hiányát, ı́rás közben. Mert például a koordináta-rendszerre
még emlékszik az iskolás matematikából és ezt már képben,

hasonlatban is felhasználta. Úgy érzi, hogy még sok ilyen fel-
használható anyag van a matematikában, és a kifejezőképes-
sége szegényebb attól, hogy nem merı́thet ebből a gazdag for-
rásból. De mindez reménytelen panasz, mert abban bizonyos,
hogy a matematikába nem tudna behatolni.

Ez a beszélgetés azóta sokszor feléledt bennem, gondola-
tokat, terveket ébresztően. Hogy itt tennivaló van, azt az első
pillanatra beláttam, hiszen abban, amit a matematika az én
számomra jelent, mindig a hangulati elem volt a döntő és ez
bizonyára közös forrás, amiből az ı́ró, a művész is merı́thet.
Eszembe jut egy példa diákkoromból: Több egyetemi társam-
mal együtt Shaw egyik szı́nművét olvastuk. Ott tartottunk,
ahol a hős megkérdezi a hősnőt: mi a titka, hogy tudja olyan
jól vezetni és megnyerni a legnehezebben kezelhető embe-
reket is? A hősnő elgondolkozik: Talán az a magyarázata en-
nek, hogy ő valójában egy kicsit távol van mindenkitől. Erre
a felolvasó társnőm (Benkő Ica) felkiált: „Ez ugyanaz, mint a
ma tanult matematikai tétel!” A matematikai kérdés ugyanis
ez volt: lehet-e egy ponthalmazhoz egy kı́vül fekvő pontból
úgy közeledni, hogy egyszerre valamennyi pontjához köze-
ledjünk? A felelet: Ennek az a feltétele, hogy a kı́vül fekvő
pont elég messze essék az egész halmaztól:
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innen nem lehet, míg egyes pontokhoz
közeledünk, a többitõl távolodunk;

innen már lehet.

Az ı́ró másik állı́tását: hogy nem tudna behatolni a mate-
matikába, például sohasem tudná megérteni a sokat emle-
getett differenciálhányados fogalmát, nem akartam elhinni.
Megpróbáltam széttagolni e fogalom bevezetését a lehető leg-
egyszerűbb, világos lépésekre. A válasz nagyon meglepő volt:
A matematikus el sem tudja képzelni, hogy a laikusnak a leg-
egyszerűbb képlet is milyen nehézségeket okozhat. Ahogyan
a pedagógus sem érti, hogy lehet az, hogy a nebuló már hu-
szadszor silabizálja, hogy b...a...b és még mindig nem látja,
hogy babról van szó; itt pedig nem is babról van szó.

Ez ismét nagyon elgondolkoztató tapasztalat volt számom-
ra. Mindeddig azt hittem, hogy a közönség matematikai tájé-
kozatlanságának az az oka, hogy senki sem ı́rt jó népszerű
könyvet, például a differenciálszámı́tásról, a nagyközönség
számára. Hiszen az érdeklődés szemmel láthatóan megvan,
a közönség valósággal szétkapkodja, amit e nemben juttat-
nak neki, de hivatásos matematikus mindeddig nem ı́rt ilyen
könyvet. Igazi szakemberre gondolok, aki pontosan tudja,
hogy milyen mértékben lehet leegyszerűsı́teni valamit anél-
kül, hogy ez hamisı́tás volna, aki ért ahhoz, hogy ne a régi
keserű orvosságot adja be valami tetszetős tálalásban (hiszen
az iskolás matematika a nagy többségnek keserű emléke), ha-
nem magát a lényeget tudja annyira megvilágı́tani, hogy egé-
szen szembeszökővé válik, és aki maga is ismeri a matemati-
kai alkotás örömét, ez ad az ı́rásának olyan lendületet, hogy
az olvasót is magával ragadja. Most már kezdem azt hinni,
hogy sokak számára még az igazi népszerű könyv sem lesz
hozzáférhető.
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Talán éppen ez a döntő matematikustulajdonság: az út ke-
serves voltának vállalása. „A matematikához nem vezet kirá-
lyi út” – mondta Euklidész az érdeklődő uralkodónak – ezt
királyok számára sem lehet kényelmessé tenni. Felületesen
nem lehet matematikát olvasni, a kényszerű absztrakció min-
dig bizonyos önkı́nzással jár, és matematikus az, akinek ez
az önkı́nzás örömet okoz. Még a legjobb népszerű könyvet is
csak azok fogják követni tudni, akik egy bizonyos fokig vállal-
ják ezt. Akik vállalják a keserves silabizálást mindaddig, mı́g
a képlet értelme meg nem világosodik előttük.

Én nem ezek számára ı́rok most. Képlet nélküli matemati-
kát ı́rok, valamit abból a bizonyos közös hangulati forrásból.
Nem tudom, sikerülhet-e ez a vállalkozás. A képlettel a ma-
tematika egyik lényeges jegyéről mondok le; hogy a forma
a lényeghez tartozik, azt ı́ró és matematikus egyaránt tudja.
Képzeljük el, hogyan lehetne egy szonett hangulatát kifejezni
a szonettforma nélkül. Mégis meg akarom kı́sérelni: hátha át-
menthető ı́gy is valami az igazi matematika szelleméből.

Egy könnyı́tést nem ı́gérhetek: egy-egy fejezetet olvasatla-
nul átlapozni, későbbre halasztani, vagy csak felületesen futni
át: nem szabad. Matematikát csak téglánként lehet felépı́teni:
itt egyetlen szó sem felesleges, minden következő részlet az
előzőre épı́t, ha ez itt nem is annyira szembeszökő, mint egy
unalmasan szisztematizáló könyvben. A kevés utası́tást is kö-
vetni kell: igazán ránézni az ábrára, valóban próbálgatni egy
egyszerű rajzot vagy számolást, ha itt-ott erre kérem az ol-
vasót. Viszont engesztelésül megı́gérem, hogy nem lesz unal-
mas.

Az iskolás matematikából semmit sem fogok felhasználni;
a számlálással kezdem és el fogok jutni a matematika leg-
maibb ágáig: a matematikai logikáig.




