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Bevezetés 
A felfedezés folyamata az elmúlt két és félezer évben a tudományról való filozófiai 

gondolkodás mostohagyermeke volt: a legtöbb szerzı, aki tudományról írt, elsısorban a 

bizonyított tudás jelentıségét hangsúlyozta, amelyhez képest e tudás felfedezésének módját 

másodlagosnak (ha nem érdektelennek) tartotta. Ezt annál is különösebbnek találhatná a 

kívülálló, mivel a tudományról alkotott közkelető képben éppúgy, mint a tudósok vagy 

tudománytörténészek tudományfelfogásában a felfedezések, újítások mindig is kiemelkedıen 

fontos szerepet játszottak. Voltak természetesen kivételek, hiszen a módszer problémájának 

elıtérbe kerülése a XVII. században vagy az induktív logika kidolgozására irányuló 

törekvések a XIX. században éppen azt kutatták, hogyan juthatunk el az ismeretekig. Ám még 

e módszerek kidolgozásában is az ideál a deduktív matematika volt. Az elmúlt száz év 

valamivel közelebb vitt az egyensúly helyreállításához. Kitőnı szerzık foglalkoztak nemcsak 

a felfedezés pszichológiájával, de logikájával és hermeneutikájával is. Így a téma filozófiai 

vizsgálata ismét helyet kapott az igazsággal és a megismeréssel kapcsolatos általános 

kutatások között.  

A heurisztika ebben a történetben viszonylag fiatal szereplınek tőnik, pedig gyökerei 

Arkhimédészig nyúlnak vissza. A XX. században Pólya Györgynek köszönhetı a heurisztika 

újrafogalmazása, aki munkáiban a problémamegoldás sikeresnek bizonyult módszereit, 

technikáit igyekezett összegyőjteni, e területen szabályszerőségeket megfogalmazni, és ezek 

alkalmazását példákon bemutatni. Fontos látni, hogy a matematikai heurisztika nem egy 

egységes elmélet. A problémamegoldás lépéseit illetıen mind Pólya, mind késıbb Lakatos 

ötletekrıl, javaslatokról, bevett megoldásmódokról, gyakran sikeres eljárásokról beszél. A 

heurisztika célja ebben az értelemben nem közvetlenül az elméletalkotás, hanem az ismert 

eljárások csokorba győjtése, a közös vonások kiemelése, ajánlások, hasznos kérdések 

megfogalmazása. Pólya is csak munkásságának késıbbi szakaszában beszél az elméletalkotás 

lehetıségérıl, és győjti össze az abba az irányba mutató gondolatokat. 

Mivel Pólya munkásságát elsısorban a matematikaoktatás fejlesztésére használták fel, 

1963 elıtt valószínőleg nem sok filozófus volt, aki komolyan vette Pólya György 

megjegyzését, miszerint könyve „bizonyos szerény értelemben filozófiai kísérlet is”1. Fél 

évszázaddal késıbb, Lakatos munkássága ismeretében, aki tudományfilozófiája központi 

témájává tette a heurisztikát, talán már nem nagyon kell magyarázni, hogy a tudományos 

heurisztika miként válhat a tudományfilozófiai vizsgálódás számára relevánssá. Kuhn 

paradigmaelmélete pedig nem pusztán a tudományos módszer, hanem a tudósok képzése 
                                                 
1 Pólya 1977 Elıszó a magyar kiadáshoz. (1956 május) 
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szempontjából is érdekessé teszi számunkra a heurisztikát, hiszen ez nemcsak a 

problémamegoldás, hanem – elsısorban Lakatos heurisztika felfogása révén – a matematikai 

elméletek megértését is új alapokra helyezi a deduktivista és a heurisztikus felépítés (stílus) 

megkülönböztetésével. 

 

Ha a heurisztika kutatási területét úgy definiáljuk, ahogy Pólya, akkor ez elsısorban a 

problémamegoldást jelenti. Gyakorlati tudást ad, és ezt fejleszti példák, hasznos kérdések, és 

a problémamegoldás lépéseinek megfogalmazásával. Ha ennél szélesebb horizontot választva 

a heurisztika területét úgy definiáljuk, mint Lakatos, akkor ez a matematikai gondolkodás 

általánosabb fejlıdési mintáit jelenti, amelyek akár történeti távlattal is rendelkezhetnek. 

Lakatos heurisztikája nemcsak egy tétel fejlesztéséhez mutat példát és fogalmaz meg 

gyakorlati szabályokat, hanem egyben a matematikatörténész számára is útmutatóul szolgál 

azzal kapcsolatban, miként alakulhattak ki a matematikai fogalmak és tételek, hogyan 

nyerhették el mai formájukat. A matematikai felfedezés ebben a dimenzióban nem egyetlen 

tudós munkája, hanem közösségek és nemzedékek egymásra épülı, egymással vitatkozó, és 

az ellentétes álláspontokat konstruktívan szintetizáló munkájának eredménye. Lakatos tehát 

nemcsak a problémamegoldás gyakorlati aspektusával foglalkozik, hanem – ugyanabban a 

gondolati keretben – a matematikatörténet filozófiájával is. Nem matematikatörténet-írással, 

hanem olyan lehetséges fejlıdési folyamatok megrajzolásával, melyek révén – egy 

problémacentrikus, heurisztikus felépítésben – érthetıbbé válhat számunkra a matematikai 

jelenlegi formája. 

Kuhn a tudomány fejlıdésének egy másféle modelljét állította fel, mint Lakatos. 

Mégis Kuhn paradigma koncepciója és a tudományos felfedezés paradigmaváltásként való 

jellemzése a heurisztika által is vizsgált problémamegoldó tevékenység egy fogalmilag 

gazdagabb, sokoldalúbb jellemzését teszi lehetıvé számunkra. Mivel Kuhn nem beszél 

heurisztikáról, értelmeznünk kell, hol is lehet a helye a hétköznapi értelemben vett 

heurisztikának, és hol annak a típusú heurisztikának, amit Pólya és Lakatos valósítottak meg a 

matematika esetében. Kuhn elmélete azonban több ponton is kidolgozottabb. Nemcsak a 

paradigma fogalma gazdagabb, mint Lakatosnak a heurisztika szabályként való felfogása. 

Kuhn kiemeli a tudományos gondolkodás egyik elırevivı elemét: a hagyománykövetı 

(szabálykövetı) gondolkodás és újításra való törekvés feszültségét.2  

                                                 
2 Ugyanezt hangsúlyozza Magyari-Beck (1988: “A tehetség mint meghasonlás”) egy általánosabb kontextusban 



 - 5 - 

Kuhn elmélete azonban nemcsak megvilágít, de kérdéseket is felvet. Kuhni alapon 

ilyen kérdéseket fogalmazhatunk meg a heurisztika vonatkozásában: változik-e a heurisztika, 

vagy legalábbis változnak-e például a matematikai problémamegoldás mintái? Történtek-e a 

matematikában olyan forradalmak, melyek a (matematikai) világszemlélet megváltozásával 

jártak és radikálisan megváltoztatták a matematikusoknak saját tudományukhoz való 

viszonyát? Volt-e olyan fordulat, melynek következtében a Kuhn által leírthoz hasonló 

látásmód változás (Gestalt switch) következett be, s mely – legalábbis egy idıre – elfedte a 

fordulat elıtti gondolkodásmódok másságát?  

 A hermeneutika Theodore Kisiel munkáin keresztül kapcsolódik legközvetlenebbül a 

felfedezés témaköréhez. Születése pillanatában megragadni a tudományos tudást – ez  a célja 

Pólya és Lakatos heurisztikájának éppúgy, mint Kisiel felfedezés-hermeneutikájának. E 

tekintetben Pólya alapkérdése: “Én hogyan juthattam volna ehhez a felfedezéshez?” Pólya 

heurisztikájának a célja pedig, hogy ennek megértéséhez juttassa közelebb a diákot.  Lakatos 

ugyanezen a vonalon továbblépve már nem az egyéni kutató által elérhetı, hanem sokkal 

inkább a – történeti távlatokat is átfogó – logikailag lehetséges folyamattal foglalkozik. A 

kérdés tehát számára: “Hogyan jöhetett létre a tétel vagy a definíció egy adott formája?”. Ha a 

heurisztikájuk által feltárt megértési folyamatot a hermeneutika fogalmaival világítjuk át, 

láthatóvá válnak azok a hermeneutikai körök, melyek az egyszerő matematikai 

problémamegoldásban éppúgy jelen vannak, mint a tételalkotás folyamatában.  

 Kisiel kifejezetten a tudományos felfedezés pillanatát elemzi hermeneutikai 

szempontból, s Pólyával és Lakatossal szemben elsısorban olyan felfedezéseket vizsgál, 

melyek megújítják egy terület felfogásmódját, újratematizálják egy részletét vagy az egészet. 

Ezzel Kisiel kiemeli a kuhni tudományfejlıdés modellben implicite meglevı kettıs 

heurisztikát. A normál tudományos idıszak a “rejtvényfejtı” tevékenységet ösztönzi, a válság 

idején viszont hirtelen értékessé válnak a megalapozott, mégis alternatív megközelítések. 

Ilyenkor válnak érdekessé azok a filozófiai kérdések is, amelyek a paradigma alapjaira 

kérdeznek rá, ám amelyeket a normál tudományos idıszakban a tudós nem érez feladatának 

átgondolni. Így végül nekünk is szembe kell néznünk a kérdéssel: érvényesül-e a 

matematikában is az a kettıs heurisztika, melyrıl Kisiel – Kuhnt értelmezve – beszél? 

 Kisiel a hermeneutikai elemzésben a tudás olyan fejlıdésére fókuszál, mely a rejtett 

elıfeltevések feltárásával, a hermeneutikai körmozgással kapcsolatos. Kuhn esetében ez 

leginkább a rendkívüli kutatásokat vagy a forradalmi felfedezéseket elıkészítı kutatásokat 

jellemzi. A hermeneutika azonban nem csupán a rendkívüli kutatások esetében tárja fel a 

megértés születésének mélyszerkezetét. Lakatosnál a tételalkotás – és az ellenpéldák fejlesztı 
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felhasználása - természetes folyamata a rejtett elıfeltevések feltárása és ezek explikálása. 

Pólya heurisztikájában a probléma megértése hordozza ugyanezt a körmozgást. Így a 

hermeneutikai logika – mely a tudás fejlıdésének, nem pedig kifejtésének logikája – a tudás 

születésének pillanatát tárja fel elıttünk racionális elemzésben. 

 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton is szeretném kifejezni hálámat matematikatanáraimnak, különösen Szabó 

Gábornénak, Nagy Istvánnénak és Laczkovich Miklósnak, akik megismertették velem a 

matematika heurisztikus megközelítését. Külön köszönettel tartozom filozófiatanáraimnak és 

mestereimnek: Fehér Mártának, Fehér M. Istvánnak, Nyíri Kristófnak és Munkácsy 

Gyulának, akik oktatói munkájukkal és írásaikkal alapjaiban formálták szemléletemet, 

valamint az International Society for Hermeneutics and Science tagjainak, akikkel a 

rendszeres összejövetelek és beszélgetések e munka hátterének egyik legfontosabb elemét 

képviselik. Velük együtt köszönöm mindazok támogatását és türelmét, akik gondolataim 

megformálásához közvetlenül is rengeteg segítséget nyújtottak: Benedek András, Békés Vera, 

Antonino Drago, Fehér Márta, Forrai Gábor, Stefania Ruzsits Jha, Kampis György, 

Theodore Kisiel, Kondor Zsuzsa, Ladislav Kvasz, Magyari Beck István, Margitay Tihamér, 

Ropolyi László, Schwendtner Tibor, Michael Stölzner, Szegedi Péter, Székely László és 

Toronyai Gábor.  

 Végül – de nem utolsósorban – köszönöm családtagjaim türelmét, akik e munka 

minden fázisában támogattak és elviseltek. 

 

 

  

1. Matematikai heurisztika – Lakatos és Pólya * 
 

 A szó hétköznapi értelmében a heurisztika olyan az eljárásokat, feladatmegoldási 

módokat jelent, amelyeket a sikeres feladatmegoldók követnek. Lehetnek közöttük 

ötletek arra, hogy melyik megoldásmóddal mikor érdemes próbálkozni. Lehetnek benne 

„jó kérdések”, melyek sikerrel visznek át az akadályokon, analógiák, melyek további 

analógiák képzését segítik, modellek, metaforák stb. Ezeket némi tehetséggel és józan 

ésszel el lehet sajátítani vagy akár ki is lehet találni. 

                                                 
* E fejezet egy korábban publikált dolgozaton alapul: (Kiss, 2002). 
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 Egy másik értelemben a heurisztika az a tudományterület, mely ezeket az 

eljárásokat összegyőjti, elemzi, rendszerezi, általánosítja, segítségükkel ajánlásokat 

fogalmaz meg a problémamegoldók számára. Olyan szabályokat, melyeket érdemes 

megfogadni, illetve amelyeket a sikeres problémamegoldók gyakran anélkül követnek, 

hogy különösebben gondolnának rá. A heurisztika feladata viszont ebben az értelemben 

pontosan az, hogy ezeket a mintákat és szabályokat keresse, megfogalmazza, felhívja 

rájuk a figyelmet, reflektáljon rájuk, s akár ki is igazítsa ıket, ha javítási lehetıséget 

lát.3 A matematikai heurisztika a matematikai problémamegoldás sajátos mintáival, 

megoldásmódjaival foglalkozik, ám ezek közül számos kiterjeszthetı a matematikán 

túlra, és általános heurisztikai összefüggések is megfogalmazhatók a segítségükkel. 

 Lakatos késıi mőveiben szinte kizárólag az elıbbi értelemben beszél heurisztikáról. 

Amikor azt mondja, hogy minden kutatási programhoz tartozik egy – pozitív és negatív – 

heurisztika, akkor aligha gondolhatunk arra, hogy valóban minden kutatási programnak lenne 

ilyen explicit, tudatos és szabályokba foglalt heurisztikája. Kisiel szintén ebben a hétköznapi 

értelemben beszél heurisztikáról. 

 A Bizonyítások és cáfolatok azonban – éppúgy mint Pólya teljes heurisztikai életmőve 

– a második értelemben vett heurisztika. Nemcsak mintákat ad, de ezekre reflektál, 

szabályokat fogalmaz meg, elemez stb. E tanulmány során elsısorban ez utóbbi értelemben 

beszélünk heurisztikáról. Az utolsó fejezet egy részében, egyetlen alkalommal térünk vissza a 

hétköznapihoz közelebb álló jelentéshez – amikor Kisiel „kettıs heurisztika” problémájáról 

lesz szó. 

1.1 Ars inveniendi 

 

"Heurisztika vagy ’ars inveniendi’ egy bizonyos, nem túl szabatosan körülhatárolt 

tudományág neve volt, amely a logikához, filozófiához vagy lélektanhoz tartozott. Sokszor 

vázolták fel nagy vonalakban, ritkán tárgyalták részleteiben; ma már úgyszólván feledésbe 

merült."4 Pólya e szavakkal vezeti be a téma leírását 1954-ben megjelent könyvében, A 

gondolkodás iskolájában. E két és félezer éves problémakör számos kiváló szerzıt vonzott, 

                                                 
3 A heurisztika – és általában a tudományos praxis – szempontjából fontos következményekkel jár Margitay 
Tihamér egy megjegyzése, amennyiben felhívja a figyelmet arra, hogy a kifejtett, explicit propozicionális tudás 
kritikájára azért is szükség van, mert „a mögötte álló reflektálatlan, naiv gyakorlat is jobbára csak ezáltal 
kritizálható.”(Margitay 2003a, 33. o.) A heurisztika, amennyiben ezt a praxist explikálja, lehetıséget teremt az 
ilyen kritikai felülvizsgálatra is. 
4 Pólya, 1977, 142. o. 
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köztük Papposzt, Arkhimédészt, Descartes-ot és Leibnizet. A XX. században Pólya volt az, 

aki újraélesztette ezt a kutatási területet. 

 A heurisztikai kutatás célja eredendıen a gondolkodás módszerének feltárása. Olyan 

szabályokat keres, melyek lehetıvé teszik, hogy könnyebben és biztosabban jussunk új 

tudáshoz. Ismerjük egyes tudósok beszámolóit a felfedezés folyamatáról. Ezek egy része az 

intuícióra, a váratlan felvillanásra utalnak, de nemcsak ilyenek vannak. A heurisztika egyik 

legrégebbi ismert szövege Arkhimédész egyik levele barátjának, Erathosztenésznek (aki 

szintén neves matematikus), melyben leírja, hogyan jutott a parabolaszelet területét leíró 

összefüggés felismerésére. Mint írja, elıször mechanikai módon találta meg az eredményt, 

azaz egy olyan gondolatkísérlet segítségével, melynek alapja egy mechanikai modell volt. 

Ezután pedig már "csak" annyi dolga volt, hogy deduktív, azaz geometriai úton be is 

bizonyítsa. Ez a levél kiváló lehetıséget nyújt mindazoknak, akik geometriai összefüggéseket 

keresnek, mert egy olyan mintát szolgáltat, amit más területeken is sikerrel lehet alkalmazni. 

Amikor heurisztikáról beszélünk, lényegében mindig valami hasonlóról van szó. Pólya is ezt 

teszi. Könyveiben számos különbözı példát szolgáltat arra, hogyan lehet probléma-megoldási 

módszerét sikerrel alkalmazni a matematikai feladatok esetében. Lakatos pedig – Pólya egy 

ötletét követve – egyetlen tétel történeti változatain mutatja be saját heurisztikájának 

alapvonalait. 

 

De vannak-e egyáltalán szabályai a felfedezésnek? E kérdést vizsgálva Pólya 

megemlíti egy barátjával való beszélgetését, aki határozottan úgy tartotta, hogy "nincsenek 

szabályok, nem lehetnek, nem kellenek, és ha lenne is néhány szabály, mindenképp 

használhatatlanok lennének".5 Fontos látni, hogy amikor Pólya szabályokról beszél, nem 

olyanfajta szabályrendszerre gondol, melyet mechanikusan lehetne alkalmazni. Nincs olyan 

szabályrendszer, amit követve bárki „automatikusan” eljuthatna a vágyott felfedezésekhez. 

Nem lehet belıle kiküszöbölni a személyességet, az egyéni ötleteket, a kreativitást.6 Nincs 

formális logikája a plauzibilis érvelésnek. Jellemzı rá, hogy különbözı emberek ugyanazon 

szabályokat egymás után ugyanabban a sorrendben alkalmazva is különbözı eredményekre 

juthatnak. 

 Lakatos és Pólya számára a heurisztika mégsem pszichológiai vizsgálódásokat jelent. 

Ezt talán a legjobban egy ellenponttal lehetne megvilágítani. Amikor például Littlewood a 

                                                 
5 Pólya 1989, 119. o. 
6 Többek közt ezért is írta Polányi Lakatosnak ezt Pólyáról: „Osztom az Ön ’tanárának’ következtetését, azt, 
hogy reménytelen a heurisztikus szabályokból tökéletes rendszert építeni”(Polányi levele Lakatosnak 1972. 
július 31. idézi Palló 1996, 43. o.) 
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matematikus mesterségérıl írott munkájában azon körülményeket taglalja, melyek közt 

leggyakrabban eszébe jutnak új gondolatok, olyasmiket említ, mit például a séta, a síelés vagy 

a borotválkozás.7 E körülményeknek nincs közük sem az éppen vizsgált problémához, sem a 

matematika tárgyához. Inkább általános tanácsok arra, hogyan tartsuk szellemi 

tevékenységünket magas szinten, hogyan kerüljük el az összeomlást vagy a terméketlenséget. 

Littlewood a magas esztétikai minıséget képviselı témákkal kapcsolatos kemény szellemi 

munka fizikai, lelki és érzelmi feltételeirıl mesél érdekes történeteket. Pólya és Lakatos 

számára mindez kívül esik a heurisztika területén. 

 

1.2 Pólya matematikai heurisztikája 

 

Pólya mőveire általában is igaz, amit A gondolkodás iskolájá-ról ír, hogy ti. "azokat a típus-

gondolatsorokat tartalmazza legvalószínőbb elıfordulásuk sorrendjében, amelyek feladatok 

megoldásában leginkább alkalmazhatók.” Bár kifejezetten a matematikai heurisztika területén 

tevékenykedett, munkájának tényleges célja ennél általánosabb volt. Errıl így fogalmaz: 

"Mit keresünk? Mi van adva? Mit kötünk ki? Olyan kérdések ezek, amelyek 

általánosan alkalmazhatók, bármilyen természető problémánál fel lehet ıket tenni, 

és érdemes is feltenni ıket. Alkalmazhatóságuk nincsen tárgykörhöz kötve. 

Feladatunk lehet algebrai vagy geometriai, lehet matematikai vagy nem 

matematikai, lehet elméleti vagy gyakorlati...".8 

Kérdései és javaslatai nem elméletbıl, hanem a józan ész tapasztalataiból erednek. Olyan 

egyszerőségre és természetességre törekszik, hogy útmutatásait követve bárki képes legyen 

megtalálni a megoldást, ha igazán akarja. Olyan tanácsot ad, "… amit megtennél mindenféle 

útmutatás nélkül is, ha komolyan látsz hozzá a feladat megoldásához”.9 Egyszerően 

megfogalmazza azt, amit a józan ész diktál ilyen helyzetekben. Ezek mindazonáltal a 

„matematikai józan ész” szavai lesznek. Ami legfıképpen érdekes Pólya számára, az a 

matematikai heurisztika. Mint írja 

"a matematikának két arca van: a matematika egyfelıl Eukleidész szigorú 

tudománya, de valami más is. Az euklideszi módon tárgyalt matematika 

                                                 
7 Littlewood 1978. 
8 Pólya: 1977, 22. o. 
9 Pólya 1977, 23. o. 
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rendszeres, deduktív tudománynak tőnik: ezzel szemben a matematika - miközben 

dolgozik vele az ember - kísérleti, induktív jellegő”.10 

 A színfalak mögötti, a születıfélben lévı matematikáról írni, mielıtt az még elnyerné 

szigorú deduktív formáját - ez Pólya célja.11 A plauzibilis érvelésnek - mely segít megtalálni 

az egzakt végsı formát - sajátos mintái vannak, melyek nem követik a formális logika 

szabályait. E minták ugyanakkor mégis racionális lépések a problémamegoldás folyamatában. 

 E minták közül a legfontosabb - mint Pólya egyik mővének címe is jelzi - az indukció 

és az analógia. Az indukció Pólya számára azt jelenti, hogy az általános összefüggések 

felfedezésekor a tényleges (empirikus12) tapasztalatból indulunk ki. Sejtéseket alkotunk, 

melyeket tapasztalataink sugallnak. Vegyünk egy példát. 1+8=9, 1+8+27=36, 

1+8+27+64=100. Mit sugallnak ezek az összefüggések? Ha némiképpen járatosak vagyunk a 

számelméleti összefüggések területén, akkor rögtön látjuk, hogy az 1(=13), a 8(=23), a 27(=33) 

és a 64(=43) mind köbszámok, míg a 9, a 36, a 100 négyzetszámok. Felmerült tehát a kérdés 

(fıként persze azoknál, akik érdeklıdnek matematikai összefüggések megfogalmazása iránt), 

hogy igaz-e ennek egy általánosítása, azaz például hogy az elsı n köbszám összege mindig 

négyzetszám lesz-e? Ebben a formában ez már egy sejtés, és egyszerő matematikai alakra is 

hozható:  

13+23+33+ ...+n3=x2 

Néhány ellenırzés után kissé járatosabbak leszünk a kérdésben, és azt is észrevehetjük, hogy 

13 = 12 

13 + 23 = 1+8 = 32 

13 + 23 + 33 = 1+8+27 = 62 

13 + 23 + 33 + 43 = 1+8+27+64 = 102 

egyenletek jobb oldalán szereplı számok négyzetgyökei: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ... egy ismert 

sorozatot alkotnak, mellyel x helyére alkalmas helyettesítı képletet találtunk: 

x=1+2+3+4+...+n 

Sejtésünket így még pontosabban megfogalmazhatjuk: 

13 + 23 + 33 + ... +n3 = (1+2+3+ ... +n)2 

Ez lenne az induktív általánosítás. A bizonyítás természetesen még ezután következik. Az 

indukció önmagában nem elegendı a bizonyításhoz. (Ne tévesszük össze az indukciót a teljes 

indukcióval, az utóbbi ugyanis - éppen „teljes” volta miatt - a deduktív logika körébe tartozik. 

                                                 
10 Pólya 1977, 13. o. 
11 Pólya 1977, 13. o. 
12 Az informális (nem-formális, tartalommal telített) matematikai összefüggések kvázi-empirikus természetérıl e 
tanulmányban csak röviden ejtünk szót. 
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Míg az indukciónál az egyedi esetekbıl vonunk le következtetéseket egy – lehetséges – 

általános összefüggésre nézve, addig a teljes indukcióban egy egyedi és egy általános 

premisszából kiindulva jutunk egy másik általánoshoz. E tekintetben kissé félrevezetı, hogy 

mindkettıt indukciónak hívják.) Az indukció azonban nem jelent induktív logikát. Lakatos 

egy késıbbi megkülönböztetésével élve legfeljebb azt mondhatjuk, hogy itt az indukciót nem 

mint az igazolás, hanem mint a felfedezés logikájának egyik elemét tekintjük.13 Maga Pólya 

sem beszél induktív logikáról, hanem sokkal inkább induktív megközelítésrıl: 

"Az induktív hozzáállás azt jelenti, hogy sejtéseinket, elképzeléseinket, amennyire 

csak lehet, a tapasztalattal igyekszünk összevetni."14 

Természetesen itt Pólya nem az ismeretelmélet értelmében vett érzéki tapasztalatról – 

empíriáról – hanem, a matematikai tapasztalatról beszél (vö. a „matematikai tény” és a 

„kvázi-kísérlet” alábbiakban bevezetésre kerülı fogalmával). 

 A másik fı probléma-megoldási minta az analógiás gondolkodás. Ezt használjuk 

mindannyiszor, amikor egy adott probléma megoldásakor egy hozzá hasonlót keresünk, 

melynek megoldását már ismerjük, vagy amelynek megoldása egyszerőbbnek tőnik. Hány 

csúcsa van egy n dimenziós kockának? Aki még nem hallott ilyenrıl, annak a válasz sem 

triviális, tehát analógiák után néz. A kocka – ahogy mindenki ismeri - háromdimenziós. 

Maradjunk elıször ismert területen: milyen lehet egy 2 dimenziós kocka? Kicsit furcsának 

tőnhet a megfogalmazás, de csak gyakorlás kérdése. Hozzuk létre a térbeli kocka 

kétdimenziós analóg megfelelıjét! Ha például azt mondjuk, a kockát csúcsainak koordinátái 

határozzák meg, és egy derékszögő koordinátarendszert tudunk úgy forgatni, hogy a 

tengelyek egybeessenek a kocka egyik csúcsából kiinduló éleivel, akkor két dimenzióban erre 

a négyzet lesz a megfelelı analógia. A négyzetnek természetesen 4 csúcsa van, 3 dimenziós 

kockánknak 8, ez pedig azt sejteti – immár induktív gondolatmenettel -, hogy n dimenziós 

kockánknak 2n csúcsa lesz. 

 Miután - indukció és analógia útján rátaláltunk egy sejtésre, célszerő azt ellenırizni. 

Kár lenne ugyanis olyasminek a bizonyításával próbálkozni, amirıl rövid úton kiderülhet, 

hogy hamis. Az ellenırzés a tényekkel való összevetést jelenti, és itt természetesen továbbra 

is matematikai tényekrıl van szó. (Ilyeneket mindannyian ismerünk: például hogy kétszer 

kettı négy. Nem valódi empirikus tapasztalatról van szó, amit érzékszerveink közvetítenének 

hozzánk, hanem kvázi-empirikus tényekrıl, melyekhez gondolkodásunkkal jutunk, ám 

                                                 
13 A megkülönböztetés Lakatos egy késıbbi, 1968-ban írott cikkébıl származik: (megjelent in: Lakatos, 1978d, 
p. 136) Az 1963-64-ben publikált Bizonyítások és cáfolatokban még nem tesz ilyen megkülönböztetést. - E 
témára egyébként az utolsó fejezetben még visszatérünk. 
14 Pólya 1988, 23. o. 
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amelyek sok szempontból mégis úgy viselkednek, mintha empirikus tények lennének. A 

vizsgálódás céljára pedig – így is fogalmazhatunk - kvázi-empirikus kísérletekhez vagy 

megfigyelésekhez folyamodunk.) Vegyük például az Euler-tételt,15 melynek következményeit 

meglehetısen könnyen ellenırizni tudjuk. Az Euler-tétel  amíg nincs bizonyítva, csak Euler-

sejtés  azt mondja ki, hogy ha egy poliéder éleinek száma é, lapjainak száma l, csúcsainak 

száma pedig c, akkor c-é+l =2. Nézzünk néhány egyszerő esetet! A kockára c-é+l=8-12+6=2, 

a tetraéderre c-é+l=4-6+4=2. Minél több szabályos vagy szokványos testen ellenırizzük 

sejtésünket (és persze igaznak bizonyul!), annál hihetıbbé válik. Ám ezen az úton soha nem 

érhetjük el az igazságot, hiszen mindig legfeljebb annyit állíthatunk biztosan, hogy az eddig 

vizsgált esetekre igaz. Ez pedig a matematikában igen csekélyke eredmény. Mindig 

adódhatnak kivételek, mint például ez a "képkeret", melyre c-é+l=12-24+12=0.  

 

 

Ábra: képkeret 

 

Az ilyen esetek többféle feloldási lehetıséget kínálnak, de mindenképpen át kell alakítanunk 

vagy a sejtésünket, vagy a poliéder benne alkalmazott fogalmát úgy, hogy ezt a képkeretet 

kizárja a poliéderek körébıl. Ez utóbbi megoldás – úgy tőnik - meg tudja menteni a sejtés 

eredeti formáját. Pólya javaslata: beszéljünk konvex poliéderekrıl, azokra minden bizonnyal 

igaz lesz a sejtés. 16 (Vagy legalábbis hihetjük ezt mindaddig, amíg elı nem kerül egy olyan 

ellenpélda, mely konvex és mégsem igaz rá az Euler-tétel.) Ezt az ötletet a korábbi 

ellenırzések során szerzett matematikai tapasztalatok sugallták, azaz ismét csak indukcióról 

van szó. Arról, hogy a matematikai tapasztalatokból tanultunk. 

 Amennyiben hipotézisünk megbízhatóbbá vált e folyamat során, további – immár 

érvelésen alapuló - ellenırzésnek vethetjük alá. Logikailag ez azt jelenti, hogy ha van egy A 

hipotézisünk, melyet le akarunk ellenırizni, és ennek során azt találjuk, hogy egyfelıl A-ból 

következik B, másfelıl pedig B-rıl kiderült hogy igaz (akár mert már bizonyítottuk, akár 

                                                 
15 Lakatos 1981, 21. o. 
16 Lakatos ezt ad hoc jellegő megoldásnak tartja, mivel nincs köze ahhoz, amit a bizonyításban a poliéder 
tulajdonságaiból felhasználunk. 
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megfigyeltük), a heurisztikus érvelés arra vezet bennünket, hogy az eredeti A hipotézis 

hihetıbbé (megbízhatóbbá, valószínőbbé, ...) vált. A hihetıség fokozatai végtelen halmazt 

képeznek az igaz és a hamis között. Ez a plauzibilis érvelés általános jellemzıje: csupán 

plauzibilis, nem rendelkezik kényszerítı erıvel. Az igazság nem következik belıle, csupán a 

plauzibilitás magasabb foka. Egyfajta aszimmetria van az igazságértékek közt ebben a 

tekintetben. Míg az ellenırzés nem biztosíthatja egy tétel igazságát, egyértelmően rámutathat 

annak hamisságára. Éppúgy, mint a természettudományokban, ha az ember kérdést intéz a 

természethez: 

"Úgy gondolom, hogy a törvény igaz, de vajon tényleg igaz-e? A tekintett 

következmény cáfolata megcáfolja sejtésünket is, ekkor világos választ kapunk; a 

következmény beigazolódása megerısítheti reményünket, hogy sejtésünk igaz 

lehet. A természet tehát válaszolhat igennel és nemmel is. De a nemet szinte 

mennydörgi - az igent viszont csak suttogja; az igen csupán ideiglenes, a nem 

azonban végleges."17 

 A "kvázi-kísérlet" fogalma Lakatos cikkeibıl vált ismertté, melyekben a matematika 

kvázi-empirikus természetét taglalja. Eredetileg azonban Pólya Indukció és analógia c. 

munkájából származik, mégpedig egy Pólya által Eulernek tulajdonított idézetbıl. A 

hivatkozott passzus az Opera omnia bevezetıjébıl származik, és valódi szerzıje - mint 

Lakatos rámutat - nem Euler, hanem a győjteményes kötet szerkesztıje. A szöveg a 

következıképpen hangzik: 

"Mivel a számok egyértelmően a tiszta ész birodalmába tartoznak, elég nehezen 

tudjuk elképzelni, hogy a számok tulajdonságainak vizsgálatánál egyáltalán 

hasznát vehetjük bizonyos megfigyeléseknek, ill. bizonyos kvázi-kísérleteknek. 

Mégis lényegében ki fog derülni, hogy a számok máig megismert 

tulajdonságainak legtöbbjét megfigyelések útján fedezték fel, mégpedig jóval 

azelıtt, hogy bizonyítani is tudták volna."18 

Majd még hozzáteszi: 

"Ismereteink közül persze azokat, amelyeket csak megfigyeléseink, különbözı 

konkrét vizsgálódásaink támasztanak alá - amelyeket ún. indukcióval kapunk - jól 

meg kell különböztetni azoktól, amelyek igazságát már beláttuk, bebizonyítottuk. 

Vannak olyan esetek, amelyekben a puszta indukció tévedéshez, hibához vezet."19 

                                                 
17 Pólya 1988, 26. o. 
18 Euler: Opera omnia, ser. 1. Vol. 2. p. 459. idézi Pólya 1988, 19. o. 
19 u. o. 
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 Ezért hangsúlyozza Pólya az intellektuális bátorság és tisztesség jelentıségét. 

Bátorságra van szükség, hogy készek legyünk felülvizsgálni álláspontunkat, és tisztességre, 

hogy változtassunk rajta, ha szükséges. Harmadik tanácsa mindazonáltal a bölcs ellenállás, 

hogy ne változtassunk rajta, hacsak nincs elég jó okunk rá.20 A gyanú nem elég, ám egyetlen 

ellenpélda elég indok lehet Pólya számára, hogy feladja álláspontját. Mint írja, egyetlen 

ellenpélda elegendı lenne, hogy feladjuk a Goldbach sejtést.21 Ám amikor az Euler-tételrıl 

van szó, a "képkeret" ellenpéldájával találkozva mégis csupán a sejtés módosítását javasolja.22 

Hogy mi elegendı indok és mi nem, az egyéni megítélés kérdése. Pólya heurisztikájának ez 

olyan aspektusa, mely egyértelmően elhatárolja a klasszikus logikától. 

 Ugyanakkor az indukció és az analógia csupán a plauzibilis érvelés fı mintái. Ezek 

mellett számos más probléma-megoldási mintát mutat be Pólya könyveiben. 

 

 

1.3 Plauzibilis érvelés versus  bizonyító érvelés 

 

A bizonyító érvelésnek személytelennek, univerzálisnak, magában megállónak és definitívnek 

kell lennie. A plauzibilis érvelés, legalábbis részben, személyes. Személyes megítélés kérdése, 

hogy az ellenırzések alapján a sejtés mennyire vált hihetıbbé. Ám a tény, hogy hihetıbbé 

vált, Pólya álláspontja szerint már személytıl független. Személytıl független, objektív az a 

tény is, hogy a következmény igazolása megerısíti a sejtést.23 Ám annak foka, hogy 

mennyivel teszi erısebbé, ismét csak személyes megítélés kérdése. Univerzális is a plauzibilis 

érvelés, amennyiben nemcsak a matematikában, hanem más területeken is elismert. Ám 

"a bizonyíték súlyának felméréséhez ismernünk kell a területet; a biztonságos 

ítélethez a szóban forgó terület szakértıjének kell lennünk".24 

A plauzibilis érvelés értékelése tehát függ az adott szakterülettıl, azaz lokális. Ezért lehet a 

plauzibilis érvelés egyszerre univerzális és lokális. E két különbözı aspektusra mindig 

tekintettel kell lennünk, amikor ezeket az érvelésmódokat, mint a heurisztika elemeit 

értékeljük. 

                                                 
20 Pólya 1988, 24. o.: "Az intellektuális bátorság, az egyenesség és a meggyızıdésünkhöz való ésszerő 
ragaszkodás - ezek a tudás legfontosabb morális jellemzıi." 
21 Ez azt mondja ki, hogy minden négynél nagyobb páros szám elıáll két páratlan prím összegeként (az 1-et nem 
tekintjük prímszámnak).(vö. Pólya 1988, 21. o.) 
22 Vö. Pólya 1988, 59. o. 
23 Pólya 1989, 124. o. 
24 Pólya 1989, 125. o. 
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 De mit mondhatunk a plauzibilis érvelés magában megálló és definit voltáról? A 

bizonyító érvelésben ugyanis, ha elfogadjuk a premisszákat és a levezetés is korrekt, nincs 

menekvés, el kell fogadnunk a konklúziót is. Nos, a premisszák természetesen a plauzibilis 

érvelésben is alátámasztják a konklúziót. A plauzibilis érvelésnek is meg kell állnia a maga 

lábán, még akkor is, ha tudjuk, hogy ereje nem egyértelmően meghatározott. Ám fontos 

különbség, hogy itt elfogadjuk az implicit elıfeltevések jelenlétét. Új információ, új tények, a 

helyzet újfajta áttekintése megváltoztathatja szemünkben a sejtés megbízhatóságának fokát. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a bizonyító érvelésben 

"ha biztosan tudjuk, hogy mind az ’A-ból következik B’, mind a ’B hamis’ 

állítások igazak, akkor elfeledkezhetünk ezekrıl a premisszákról, és csak az ’A 

hamis’ konklúziót tartjuk meg mint végleges ítéletet...".25 

A plauzibilis érvelésben azonban ezt nem tehetjük meg. 

"... A plauzibilis érvelés általunk megadott szkémájában a konklúzió nem 

’választható le”. A ’hihetıbbé lett’ kijelentés értelmetlen a premisszákra való 

hivatkozás nélkül, amelyek megmagyarázzák a konklúzió változásának 

körülményeit."26 

Olyasmi ez, mint amikor egy döntést alá akarunk támasztani. Ha mindent tudunk, akkor a 

döntés megszületésével mintegy „ad acta” tehetjük az ügyet (legalábbis az alátámasztással 

már nincs több gondunk). Ha viszont elıfordulhat, hogy új információ kerül elı, mely 

megváltoztathatja döntésünket, akkor vakság lenne megfeledkezni az eddigi tapasztalatokról, 

hiszen ezek lesznek azok, amelyekkel együtt az új információ az új módon felfogott 

problémahelyzetet képezi. 

 Rövidre fogva, a plauzibilis érvelésnek két arca van. Az egyik a logikai szabályokhoz 

hasonlóan személytelen, univerzális és önmagában megálló. A másik viszont nem-logikus, 

személyes, kontextuális, szituacionális és temporális. 

 

A plauzibilis érvelés e kontextuális, temporális karakterét Lakatos a filozófiájában 

egészen a történeti távlatokig kiszélesítette. A felfedezés logikája nála egyszerre a személyes 

felfedezés és a történeti fejlıdés logikája. Hegeli ihletéső megközelítésmódjában elsısorban 

az az érdekes számára, hogy milyen mintákat tud feltárni a tudományos elméletek, elmélet-

sorozatok, kutatási programok fejlıdésében. Ebbıl a szempontból már nem is fontos, hogy 

                                                 
25 Pólya 1989, 123. o. 
26 Pólya 1989, 125. o. 
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egy egyén életében vagy történeti dimenzióban vizsgáljuk a kérdést: meggyızıdése szerint a 

fejlıdésminták azonosak. 

 

1.4 A matematikai felfedezés Lakatos-féle logikája.  

 

Lakatos esszéje, a Bizonyítások és cáfolatok különbözı korok matematikusait hozza össze egy 

tanterembe, hogy megvitassák az Euler-tétel mellett és ellen szóló érveket. A fıszövegben 

élesre vasalt dialógust olvashatunk, míg a szenvedélyektıl és retorikai fordulatoktól sem 

mentes "tényleges történet" a lábjegyzetekben zajlik: innen derül ki, hogy az egyes 

álláspontokat ki, mikor, milyen összefüggésben vállalta vagy cáfolta. Tisztes 

tudománytörténészek számára az eredeti szövegek ilyetén kezelése komoly tudóshoz 

méltatlan lehet, ám filozófusról lévén szó, érdemes figyelembe venni, hogy Lakatos célja nem 

egy történetileg hiteles kép fényképszerően pontos lefestése, hanem egy „racionális 

rekonstrukció”. Mint egy kubista, aki az emberi formákból - természetesen a maga módján - 

kiemeli a lényegi vonásokat. Támadható a racionális rekonstrukció, mint a tudománytörténeti-

filozófiai problémák feltárásának terepe, ám mielıtt e téma megvitatásába mélyebben 

belemennénk, lássuk a szöveget! 

 Lakatos úgy vezeti be dialógusát, mint ami Pólya munkájának folytatása. "A c-é+l=2 

összefüggéssel kapcsolatban Pólya tárgyalja a sejtés és ellenırzés fázisát27 ... Itt azonban 

megáll, és nem foglalkozik a bizonyítás szakaszával, noha természetesen hangsúlyozza, hogy 

szükség van a bizonyító feladatok heurisztikájára. ... A mi gondolatmenetünk ott kezdıdik, 

ahol Pólya megáll."28 Ez utóbbi megjegyzés legalább egyféle értelemben mindenképpen igaz: 

valóban követhetjük a sejtések és cáfolatok fázisát Pólya Indukció és analógiá-jában, így a két 

szöveg egymás után olvasva mintegy kiegészíti egymást, mintha ugyanazon történet két 

egymás utáni fejezete volna. Azaz, amikor a Bizonyítások és cáfolatok dialógusa kezdetét 

veszi, egy olyan osztályteremben találjuk magunkat, ahol elızıleg a hallgatók az Euler sejtés 

megfogalmazásával foglalkoztak (bár még mindig nem tudják, igaz vagy hamis). A munka 

azon része után lépünk be a terembe, melyet Pólya már részletesen tárgyalt. Úgy is 

mondhatnánk, az elsı részben (Pólyával) a hallgatók megfogalmazták, ellenırizték és 

újrafogalmazták az Euler sejtést, tanulva tapasztalataikból.29 A második részben (Lakatossal) 

pedig megpróbálják igazolni vagy cáfolni, (mint látni fogjuk, mindkettı sikerülni fog), majd 

                                                 
27 Pólya 1988, 52-60. o. 
28 Lakatos 1981, 22. o. 1. lj. 
29 Vö. Lakatos 1981, 113. o. 3. lj. 
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az ellenpéldákat nemcsak a sejtés vagy a bizonyítás elutasítására, hanem a fejlesztésükre is fel 

fogják használni. 

 A bonyodalom azzal veszi kezdetét, hogy a tanár bebizonyítja a tételt, de a hallgatók 

gyanakvóak, kételyeiknek adnak hangot, és megpróbálják explicit módon megcáfolni azzal, 

hogy ellenpéldákat keresnek. A szituáció akkor válik drámaivá, amikor kiderül, hogy 

egyszerre rendelkeznek bizonyítással - mely elvileg a tétel igazságát biztosítaná - és 

ellenpéldával, mely hamissága mellett szól. Elsı ránézésre azt mondanánk, csak az egyik 

lehet jó. Azaz legalább az egyikben kell, hogy hiba legyen. Olyan vita veszi ekkor kezdetét, 

melyben a tényleges matematikatörténeti események racionális rekonstrukciójában Lakatos 

tipizálja azokat a szokásos reakciókat, melyekkel a tudósok kezelik a hasonló helyzeteket. 

Ehhez a bevezetıben hozzáfőzi: 

"Aki tanulmányozza a meta-matematika legújabb történetét, az itt leírt modelleket 

saját területén is fel fogja ismerni."30 

Valószínőleg csatlakozhatunk Lakatoshoz azzal a feltételezéssel, hogy ez nemcsak a 

matematikára és a meta-matematikára, de más területekre is igaz lehet. 

 Hasonló kihívással szembekerülve számos válaszlehetıségünk van. Visszavonulhatunk 

megadva magunkat, ám akik így tesznek, azokat nem jegyzi a történelem. Figyelmen kívül 

hagyhatjuk akár az ellenpéldát, akár a bizonyítást, és dogmatikus módon ragaszkodhatunk 

saját álláspontunkhoz. Valamivel igényesebb megoldás, ha foglalkozunk kicsit a kérdéssel, és 

legalább átfogalmazzuk tételünket, hogy az ellenpéldát kivételként kizárjuk. Radikálisabb 

reakció, ha több ellenpéldával szembekerülve biztonságos tartományra vonulunk vissza (ilyen 

volt például, amikor Pólya a konvex poliéderekre javasolta szőkíteni a tételt). Mindezek a 

megoldások azonban még nem nyertek igazán sokat a vitából. Jóval értékesebb, ha elkezdjük 

keresni, hol bukik vajon meg a bizonyítás az ellenpéldán. A cáfolat ezzel elısegítheti a 

bizonyítás elemzésének folyamatát, azaz az elmélet fejlesztésének eszközévé válik. Lakatos 

ezeket a reakció típusokat el is nevezi, s késıbb, a kutatási programok metodológiájában 

különbözı heurisztikákként utal majd rájuk31: 

1) megadás 

2) az ellenpéldák, mint „torzszülöttek” kizárása (egyszerően úgy tekintjük, hogy nem 

tartozik a fogalom referenciái közé pl. az ikertetraéder nem tartozik a poliéderek közé) 

3) az ellenpéldák (a „torzszülöttek”) kiigazítása (az ellenpélda átértelmezése). Lakatos 

ezt a lehetıséget utasítja el a legdrámaibb módon. Ironizál rajta, szerinte egy ilyen 

                                                 
30 Lakatos 1981, 19. o. 
31 Pl. Lakatos 1997 38. o. 45. lj., 82. o. 127. lj..  
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Gestalt-switch leginkább az agymosásra emlékeztet. Valójában a gondolkodás 

fejlıdésében nagyon is fontosak az ilyen alakváltások. A már említett nem-euklideszi 

geometriák felfedezése is egy ilyen Gestalt-switchnek köszönhetı. Lakatos 

túlegyszerősített példán mutatja be, ezért az olvasó is könnyen juthat arra a 

meggyızıdésre, hogy az ellenpéldák másként való látása irracionális lépés lehet egy 

felfedezés-logikában. Pedig vannak nem triviális példák is. Pl. a henger vagy a kúp 

poliéder-e? Ahhoz, hogy ezeket elfogadjuk poliédernek, görbe éleket is el kell 

fogadnunk, és az oldalak sem lehetnek egyszerő sokszögek. Vagy elfogadhatjuk-e a 

csillagsokszögeket, pl. a püthagoreus ötszöget olyan sokszögnek, amelynek az élei úgy 

metszik egymást, hogy ott nem keletkezik csúcs. Lakatos maga is beszél olyan 

heurisztikai szituációkról, amikor maga a probléma vált alakot. Amikor például az 

eredeti problémát egy másik elmélet nyelvére fordítják le. Ez természetesen nem 

egyszerő perceptuális alakváltás. Itt az alakváltás sokkal inkább hasonlít a Kuhn által a 

paradigmaváltás során leírt látásmódváltásra, hiszen alapvetıen az idézi elı, hogy 

teoretikusan másképp kezelünk egy jelenséget, más elméleti kontextusba illesztjük a 

megoldás során. A Lakatos által bemutatott példában a poliéder megmarad olyan 

poliédernek, amilyennek mi ismerjük a saját eredeti kvázi-empirikus rendszerében, ám 

ugyanakkor létrejön egy újfajta poliéder is, immár a vektoralgebra részeként. 

Gondolhatunk azonban egy mindenki által ismert példára is: a pontok a síkon a 

geometriában megmaradnak pontnak akkor is, amikor Descartes egy „szótár 

bevezetésével” (matematikailag egy egy-egy értelmő megfeleltetéssel) immár a 

pontok helyére rendezett párokat helyez. Természetesen itt a fordításkor nem ugyanaz 

a probléma lép fel, mint Kuhn paradigmái esetében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

a fordítás mindig problémamentes lenne. Ezekkel a kérdésekkel azonban Lakatos 

heurisztikája már csak érintılegesen foglalkozik.32 

4) a kivételek kizárása (egyszerő, mindenki által ismert stratégia33, kimondjuk a tételt, 

és mellette felsoroljuk azokat az eseteket, amikor nem teljesül) 

                                                 
32 Vö. e dolgozatban „Ahol Lakatos heurisztikája megállt”, és ezen belül különösen „A fordítás problémája” c. 
fejezetek. 
33 Nem mindig volt ez így. Lakatos Cauchy nevéhez, és a matematika XIX. századi szigorúsági forradalmához 
köti ezt a módszertani felfedezést (a következıvel együtt). „A szigorúság forradalma, amely Cauchy nevéhez 
főzıdik, azon a heurisztikus újításon alapult, hogy a matematikusnak nem szabad megállnia a bizonyításnál: 
tovább kell lépnie, és fel kell ismernie, mit bizonyít azáltal, hogy felsorolja a kivételeket, vagy inkább azáltal, 
hogy megállapítja azt a biztos tartományt, amelyben a bizonyítás érvényes. De sem Cauchy – sem Abel – nem 
látott semmiféle kapcsolatot a két probléma között. Sohasem jutott eszükbe, hogy ha felfedeznek egy kivételt, még 
egyszer meg kellene vizsgálniuk a bizonyítást.“(Lakatos 1981, 89. o.) 
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5) stratégiai visszavonulás vagy biztonsági játék (a tétel érvényességi tartományát egy 

biztonságosnak tartott körre szőkíti le, pl. az Euler-tétel esetében a konvex 

poliéderekre) 

Mindenesetre az összes eddig említett megoldás az Euler-tétel illetve a poliéder 

fogalmának különbözı újrafogalmazásaihoz vezet. (Ezek megjelenését a 

matematikatörténeti irodalomban a lábjegyzetekbıl követhetjük nyomon.) 

Tulajdonképpen ez az, ami miatt e reakció-típusok érdekesek Lakatos számára: 

befolyással vannak a tudományos elméletek tartalmára. Az eredményül kapott torzszülött-

kizáró, torzszülött-kiigazító definíciók, a tétel – a kivételeket kizáró - újrafogalmazása 

mind-mind úgy alakítja át az elmélet tartalmát, hogy a háttérben heurisztika mőködik. 

Néhány évvel késıbb - a tudományos kutatási programok metodológiájának 

kidolgozásakor - Lakatos ezen reakció-típusokat a kutatási program pozitív (illetve 

némelyeket a negatív) heurisztikájához sorolta, úgy tekintve azokat, mintha különbözı 

heurisztikus szabályokat jelenítenének meg. Hogy ezek a reakciók milyen érzelmi 

motívumokból táplálkoznak, az tehát teljességgel érdektelen a számára. Ami fontos, hogy 

racionálisan megragadható, szabályként megfogalmazható imperatívuszokról van szó. 

 Ám ha mindössze ennyit tett volna, akkor itt meg is állhatnánk, lezárva a témát. 

Tökéletes lépés lenne a popperi kutatási programban, ragaszkodva a kemény magját jelentı 

trial and error típusú sejtés-ellenpélda-újrafogalmazás sémához34. Lakatos azonban valami 

sokkal érdekesebbre is bukkant. A lemma-beépítés - matematikusok számára talán triviális - 

módszerére, mely a bizonyítás és cáfolatok módszerének a lelke. Van tehát még egy 

heurisztikánk: 

6) a bizonyítás és cáfolatok módszere 

abban különbözik az eddig említett megoldásoktól, hogy másképp kezeli az ellenpéldát. Míg 

az eddigi reakció-típusok csak a sejtés módosításához illetve a definíciók pontosításához 

használták fel, addig itt Lakatos a matematikai felfedezés logikájának egy sokkal 

kifinomultabb módszerét, a bizonyításelemzést vezeti be. Ez azt jelenti, hogy az az ellenpélda, 

ami cáfolná a tételt (azaz "globális" ellenpélda), meg kell hogy mutassa a bizonyítás 

hiányosságait is: valahol a bizonyításnak meg kell buknia rajta (azaz lokális ellenpéldának is 

kell lennie: legalább egy segédtételnek hamisnak kell lennie). Ellenkezı esetben ugyanis a 

                                                 
34 Lényegében ezt az értelmezést követi Glas 2001a, Glas 2001b, amikor Popper elméletét a matematika 
területén próbálja „tesztelni”. Lakatos filozófiáját a popperi kutatási program részének tekinti. Elfogadja tehát 
Lakatos azon – véleményem szerint kissé ideologikus (túlzottan szerény) – MSRP-beli önértelmezését, hogy 
filozófiája egyfajta kifinomult falszifikacionizmus. (MSRP: Methodology of Scientific Research Programmes – 
A tudományos kutatási programok Lakatos által kidolgozott metodológiája) 
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bizonyítás nem bizonyítaná a tételt. (Ez is elıfordulhat, de ez egy másik probléma, amire 

mindjárt vissza is térünk.) Megkeresi tehát a bőnös lemmát, és megfelelı átalakítással beépíti 

a tétel feltételei közé. Ez pedig azzal jár, hogy a korábbi ellenpéldát eleve kizárja a tétel 

érvényességi körébıl. Miért jobb ez, mint a kivételek kizárása? Mert ily módon a tétel és a 

bizonyítás olyan specifikus átfogalmazásához jut, melyet kifejezetten az ellenpélda indított el, 

és nem zár ki többet a tétel érvényességi körébıl, mint amennyi feltétlenül szükséges 

igazságának helyreállításához, Emellett el tudja kerülni az összes hasonló típusú ellenpéldát 

is, nem csak az éppen felismertet. (A hasonlóságot természetesen a bizonyítás szempontjából 

értjük, ezért jó, hogy a bizonyítás elemzésén keresztül történik meg a tipizálás.) 

 Most térjünk vissza arra az esetre, amikor a bizonyításelemzés eredményeképpen az 

derül ki, hogy vannak olyan ellenpéldák, melyek csak a tételt cáfolják, de a bizonyításnak 

egyetlenegy lemmáját sem. Hermeneutikai szempontból ezek kifejezetten érdekes esetek 

lehetnek. Azt jelentik, hogy a bizonyítás nem biztosítja a tétel igazságát, tehát nem bizonyítja 

a tételt. Miért érdekes ez nekünk? Elutasíthatjuk az ilyen bizonyításokat, mint teljesen 

elhibázott próbálkozásokat, és kihajíthatjuk ıket, hisz immár feleslegesek: kitőnt 

hiábavalóságuk. Lakatos mégsem ezt teszi. Ellenkezıleg. 

"Magukat kizárólag olyan bizonyítások érdeklik" - mondja a Tanár a Bizonyítások 

és cáfolatokban - "amik azt "bizonyítják,", amit be akarnak bizonyítani. Engem a 

bizonyítások akkor is érdekelnek, ha nem érik el kitőzött céljukat. Kolumbusz 

ugyan nem jutott el Indiába, de azért egész érdekes dolgot fedezett fel."35 

 Kolumbusz esetében nem kétséges, hogy noha nem érte el célját (Indiát), számunkra 

legalább olyan értékes, amit felfedezett. Ha azt kérdezzük, mi lehet jó egy rossz 

bizonyításban, az már egyáltalán nem olyan nyilvánvaló. Hogy értéket lássunk a rossz 

bizonyításban, ahhoz szemléletváltásra van szükség. Ilyenkor jól jön egy metodológiai újítás. 

Az invenció lényege, hogy az ember ahelyett, hogy elvetné a bizonyítást, elkezd vele 

komolyabban foglalkozni. A globális de nem lokális ellenpélda ugyanis arra mutat, hogy 

valamilyen logikai hézag, hiányosság van a bizonyításban. Amennyiben e bizonyítás 

korábban helytállónak tőnt, lennie kell valahol egy rejtett lemmának. Egy olyan segédtételnek, 

melyet öntudatlanul feltételezett. A bizonyításhoz szükség lenne arra, hogy igaz legyen, ám az 

ellenpélda épp arra mutat rá, hogy nem feltétlenül az. Amint ezt a rejtett lemmát megtaláltuk, 

a bizonyítás teljessége helyreállítható. A helyzet az implicit lemma explicitté tételével immár 

                                                 
35 Lakatos 1981, 32. o. 
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hasonló az elızıhöz, és azonos módon meg is oldható. Matematikailag szólva „visszavezettük 

az elızı feladatra”.36 

 De vajon nem teszi ez a megoldás a tétel érvényességi körét egyre szőkebbé? Lakatos 

szerint nem feltétlenül. Bizonyos esetekben az ellenpéldák, melyek elindították a folyamatot, 

a matematika világának ırült, fantasztikus, soha nem látott kiterjesztésébıl származnak. Ki 

gondolta volna, hogy egy kocka, melybıl kivágunk egy másik kockát, egyetlen poliédernek 

tekinthetı, 

 

     

Ábra: búbos kocka, heptaéder 

 

vagy hogy lehetséges egy olyan poliéder, mely nem is test, csupán felület, de annak sem 

akármilyen, hanem olyan élei vannak, melyek csak egyetlen laphoz tartoznak, és lapjai úgy is 

metszhetik egymást, hogy ott nem keletkezik él (mondván hogy négy dimenzióban ugyanezen 

poliéder "kényelmesen kinyújtózhat")? Ezek olyan változások, melyek közepette 

visszavonulásnak tőnhet az, ami – egy másik fél szempontjából nézve - csupán a sejtés eredeti 

érvényességi körének védelme egy fokozatosan szélesedı univerzumban és egyre gazdagodó 

fogalmi keretben. Itt azután láthatjuk, mire is voltak jók azok a "rossz" bizonyítások. Mert 

még ha nem is bizonyítják a sejtést, alkalmasak voltak arra, hogy elindítsák "az eredeti 

sejtésnek további sejtésekre vagy lemmákra való lebontását"37. A lemmabeépítés a teoretikus 

fogalmak fejlıdésének is egyik útja. Így a bizonyítás – még ha nem is volt tökéletes -, a 

bizonyítás és cáfolatok módszere révén új fogalomrendszerhez, újfajta osztályozáshoz 

vezethet a matematika megváltozott világában. Ez a bizonyítás és cáfolatok módszerének 

valódi hozadéka. 

 A módszer maga természetesen nem Lakatos ötlete. İ csupán a tudományfilozófia 

számára fedezte fel a mai matematika jól ismert összefüggését, hogy ti. ha van egy 

bizonyításunk egy hamis tételre, akkor kell, hogy legyen legalább egy - esetleg implicit - 

hamis lemma a bizonyításban. A módszert, hogy a bőnös lemmát beazonosítva, majd beépítve 

                                                 
36 Az implicit lemmák feltárásának hermeneutikai jelentısége abban áll, hogy az informális matematikai ismeret 
történetiségét tárja fel. Hogy miként, arra a Kisiel hermeneutikáját tárgyaló fejezetben térünk vissza. 
37 Lakatos 1981, 25. o. 
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a tétel feltételei közé kizárhatjuk az eredeti ellenpéldát a tétel érvényességi körébıl, Lakatos 

szerint Seidel fedezte fel, és már 1847-ben alkalmazta.38 Lakatos hozzájárulása e módszerhez 

az volt, hogy nevet adott neki és szisztematikus formára hozta. A forma pedig Pólya 

könyvébıl, A gondolkodás iskolájá-ból származik. Lakatos ezt hangolta át saját - 

meglehetısen radikális, mégis racionalista - attitődjével, melynek egyik alapja az a Poppertıl 

átvett álláspont, hogy a cáfolat éppoly fontos, mint a bizonyítás. 

 Ezen a ponton érkeztünk el ahhoz a módszerhez, mely a kötet címét is adja. Már 

tulajdonképpen csak egyetlen pici lépés van hátra 

7)  a bizonyítások és cáfolatok módszere 

A bizonyítások és cáfolatok módszere mindössze annyiban különbözik az elızıtıl, hogy 

nemcsak a bizonyítás módosítása, hanem a teljesen új bizonyítások irányába is nyitott. Ez 

tulajdonképpen a bizonyítás és cáfolatok módszerének radikális változata.39 Megengedi 

egyetlen, vagy akár több, sıt, akár az összes lemma lecserélését. Emellett pedig a találgatást is 

a felfedezés legitim formájának tekinti.40 Megváltoztathatjuk az egész bizonyítást, vagy 

felválthatjuk az eredeti sejtésünket egy teljesen újjal - ahogy tetszik. 

 

 

1.5 A bizonyítási problémák 

 

Lakatos megjegyzése arról, hogy a Bizonyítások és cáfolatok "... ott kezdıdik, ahol Pólya 

megállt", az elızıkben vázolt mellett igaz legalább még egy értelemben.41 Lakatos nemcsak a 

történetet, hanem a bizonyítási problémák heurisztikáját is ott kezdi el, ahol Pólya megállt. 

Pólyát olvasva is találkozunk a bizonyítási problémák heurisztikájával. Vajon Lakatos miért 

nem alkalmazza egyszerően Pólya heurisztikáját Euler-tételére? A válasz csak akkor válik 

világossá, ha közelebbrıl megvizsgáljuk, miféle bizonyítási problémákról is beszél Pólya. 

                                                 
38 „Ezt a szabályt valószínőleg Seidel fogalmazta meg elıször“(Lakatos 1981, 81. o. 1. lj.) „A heurisztikus 
átlépés a globális ellenpéldáról a bizonyításelemzésre – a hamisság visszaemelésének elve – a tizenkilencedik 
század elejének informális matematikájában gyakorlatilag ismeretlen volt.“ (Lakatos 1981, 78. o. 1. lj.) Kérdés, 
hogy mi számít módszertani felfedezésnek. Elég, ha valaki csak egy bizonyos módon jár el, vagy csak akkor 
számít ez egy módszer alkalmazásának, ha nevet és szisztematikus formát ad neki. Koetsier véleménye szerint 
például a bizonyításelemzés csupán egy eszköz volt Seidel kezében egy egészen másféle cél eléréséhez, s Seidel 
egyáltalán nem látszott tisztában lenni módszertani "felfedezésével" (vö. Koetsier 1991, 54. o.) A matematika 
történetében azonban távolról sem szokatlan, hogy egy tételt vagy fogalmat nem a tényleges történeti tények 
(például a helyes megfogalmazás szerzıje) alapján neveznek el, hanem aszerint, hogy a matematikusok kit 
tisztelnek elıdjükként az adott területen. 
39 Lakatos 1981, 101. o. 
40 Lakatos 1981, 109-112. o. és az 5. szabály a 116. o-on. 
41 Az elsıt az elızı rész elején tárgyaltuk. 
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 Eukleidészt, fordítóit és kommentátorait követve Pólya különbséget tesz a 

meghatározó és bizonyító feladatok közt. 

"A ’meghatározó’ feladat célja egy bizonyos dolognak - a feladat ismeretlenjének 

- megtalálása. ... A ’bizonyító feladat’ célja az, hogy logikus következtetések útján 

bebizonyítsa, hogy egy bizonyos, tisztán megfogalmazott állítás igaz, vagy 

ugyanúgy bebizonyítsa, hogy hamis"42. 

Itt Pólya a "bizonyító probléma" terminust egy szők értelemben használja: az iskolákból 

mindannyiunk számára jól ismert bizonyításokról van szó, amikor pontos megfogalmazásban 

rendelkezésünkre áll a tétel, amelyet bizonyítanunk vagy cáfolnunk kell. A tétel érvényességi 

feltételei tehát egzakt módon ismertek. A legtöbb esetben nem az a feladat, hogy 

megfogalmazzuk a tételt, hanem "csupán" annyi, hogy bizonyítsuk (vagy cáfoljuk). Ettıl 

határozottan elkülönül a sejtés megfogalmazásának fázisa (mellyel az elsı részben 

találkozhattunk). A bizonyító feladat akkor kezdıdik, amikor kész a sejtés. Annyi tehát a 

feladatunk, hogy behelyettesítsük a definíciókat, és kapcsolatot keressünk köztük és a korábbi 

órákon már bizonyított tételek között. Amennyiben nem használtunk ki a bizonyítás során 

minden feltételt, valószínő, hogy nem teljes a bizonyításunk. Ez az, ami miatt Pólya 

heurisztikus szabályként javasolhatja a következı kérdés felvetését: 

"Felhasználtál minden adatot? Számba vetted az egész kikötést? Számba vetted a 

feladatban szereplı összes lényeges fogalmat?"43 

Noha ezek a kérdések a tételalkotásnál is érdekesek lehetnek, olyankor más a funkciójuk. Ha 

még nem tudjuk, tételünk pontosan milyen feltételek mellett igaz, a folyamat sokkal inkább az 

ellenkezı irányba halad: a bizonyítás részleteibıl fogjuk pontosítani a feltételeket. Pólya 

heurisztikájában ezek a feltételek már akkor készen vannak, amikor hozzálátunk a tétel 

bizonyításához. Nem a bizonyítások és cáfolatok logikája mentén jutunk hozzájuk, hanem az 

induktív általánosítás, és ennek ellenırzése révén. 

 Talán érezzük, hogy a két fázis – különösen ha nekünk magunknak kell 

megfogalmazni a tételt - a való életben nem is különül el egymástól olyan határozottan. Errıl 

szól Lakatos heurisztikája. Itt a tétel még távolról sincs kész, amikor bizonyításához 

hozzálátunk. Sejtés csupán, valószínőleg hamis általánosságban kimondva, és a bizonyítási 

folyamat célja éppen érvényességi körének meghatározása, azaz olyan feltételek pontos 

megfogalmazása, melyek mellett a tétel igaz. A bizonyítási folyamat során tehát az eredeti 

tétel számtalan átfogalmazáson megy keresztül. Tulajdonképpen ez a tételalkotó folyamat az, 

                                                 
42 Pólya: 1977, 167. o. 
43 Pólya 1977, belsı borító 
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amivel a Lakatos-féle bizonyítási probléma foglalkozik. A bizonyítás és az ellenpéldák 

konstitutív szerepet játszanak ebben a folyamatban, és Lakatos célja az ezen folyamat 

vezérlésére leginkább alkalmas szabályok megfogalmazása. 

 Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a két heurisztika kiegészíti egymást. 

Véleményem szerint Lakatos túl szigorú, amikor azt írja Pólya egy szöveghelyére utalva: 

"hibás az az állítás, hogy ’egy >>bizonyítási feladat<< célja meggyızıen 

bebizonyítani, hogy egy bizonyos világosan megfogalmazott állítás igaz, vagy 

igazolni, hogy hamis’."44 

Még ha a két szerzınek gyökeresen el is tér a matematikai felfedezéssel kapcsolatos 

ismeretelméleti álláspontja, ez nem zárja ki, hogy mi magunk különbözı típusú "bizonyítási 

problémák" létezését is elfogadjuk. Pólya heurisztikájában azokkal a helyzetekkel kerülünk 

szembe, amikor kidolgozott állítást kell bizonyítanunk - azaz olyat, melyet valaki korábban 

már végigvezetett az elızetes ellenırzések, bizonyítások és cáfolatok folyamatán. Az ı 

munkáját pedig Lakatos heurisztikája segíti, melyben épp az a cél, hogy jól megalapozott 

formát adjunk sejtéseinknek: olyat, mely szilárdabb gyökerekkel kapaszkodik a matematikai 

tudás talajába. A kettı közül egyik sem a par excellence bizonyítási probléma. Sokkal inkább 

arról van szó, hogy A gondolkodás iskolája azokat segíti, akik meg akarják találni a tétel 

bizonyítását (tudva, hogy létezik), míg a Bizonyítások és cáfolatok azokat, akik fel akarják 

fedezni a bizonyítással együtt magát a tételt (nem tudva, de bízva benne, hogy létezik). Pólya 

heurisztikája közelebb áll a diák feladat-megoldási problémáihoz, Lakatosé pedig az alkotó 

matematikus helyzetéhez. Lakatos és Pólya tehát különbözı folyamatokról írnak. Elnagyolt 

megfogalmazásban Pólya a matematika tanulásáról, Lakatos pedig a matematika 

megalkotásáról ír. Ez az, ami miatt Lakatos elsı szabálya ez lehet: 

"1. szabály. Ha van egy sejtésed, kezdd el bizonyítani és cáfolni". 

Mindkét folyamat része a tudományos kutatásnak. 

 Mint láttuk, a bizonyítások és cáfolatok módszere egy másik problémaszituációhoz 

tartozik, nem ahhoz, amivel Pólya explicit módon foglalkozik. Ennek ellenére Pólya írásaiban 

is találkozunk olyan helyzetekkel, melyekben egy tétel megfogalmazása a feladat (hogy ne 

menjünk messzire, például az Euler-tételé, de ezt láthattuk e fejezet elején is). Pólya egyik 

legismertebb munkája, az Indukció és analógia pontosan arról szól, hogyan lehet matematikai 

tényekrıl általános érvényő megfogalmazásokat tenni. Amikor tehát Pólya a plauzibilis 

érvelés mintáiról beszél, nem szőken az iskolai matematikáról, hanem általában a matematikai 

                                                 
44 Lakatos 1981, 69. o. Az idézeten belül hivatkozott rész: Pólya 1977, 167. o. 
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problémamegoldásra gondol. Emellett Pólya késıi munkáiban megjelennek teljesen explicit 

utalások a bizonyítások és cáfolatok Lakatos által középpontba állított módszerére is. A 

problémamegoldás iskolája lapjain úgy utal rá, mint az "alternáló módszerre", amikor az 

ember elıször megpróbál bizonyítani egy tételt, majd amikor nem sikerül, megkísérli 

megcáfolni azzal, hogy ellenpéldákat keres.45 Érdemes azonban felfigyelni arra, hogy itt 

Pólya Lakatosra utal, mint aki többet is írt a témáról. Emellett történeti példákra is hivatkozik 

itt is és késıbb is, amikor a matematikai bizonyítás fogalmának történeti változásairól ír.46 Ez 

utóbbi helyen ismét elıkerül Lakatos és a "Bizonyítások és cáfolatok". Semmiképpen nem 

mondhatjuk tehát, hogy Lakatos nem volt több mint Pólya követıje. Pontosabb az a 

megfogalmazás, hogy Lakatos sokkal explicitebb, amikor az elméleti munkáról és a 

tételalkotásról van szó, míg Pólya a plauzibilis gondolkodás általános összefüggéseit keresi. 

 Mindazonáltal e Pólya-hivatkozás lehetıvé teszi, hogy Lakatos heurisztikáját – 

egészen pontosan a bizonyítások és cáfolatok heurisztikáját – beágyazzuk Pólya 

heurisztikájába. Lakatos heurisztikájának tehát van modellje Pólyáéban. Ez nem jelenti azt, 

hogy ez Lakatos teljes elméletének beágyazása volna, hiszen ez pusztán a heurisztika. Lakatos 

felfogása itt elveszíti „kritikai fallibilista” élét. Pólyának nem célja, hogy bármit is mondjon a 

matematika alapjainak kutatásáról, a jusztifikacionizmusról, s általában a matematika 

hagyományos értelemben vett filozófiájáról. Ha valamit bírál, akkor az leginkább a 

matematika oktatása. 

 Az eddigiekbıl természetesen már elıre látható, hogy teljes beágyazás nem is 

lehetséges. Mivel azonban kutatásaink tárgya jelenleg a heurisztika, erre összpontosítva 

keressük a viszonyítás lehetıségét, s az egyéb (pl. „metafizikai”) elkötelezettségeket nem is 

feltétlenül törekszünk beilleszteni a képbe. Nem sajnáljuk tehát a kritikai fallibilista felfogást. 

A bizonyítások és cáfolatok heurisztikája enélkül is életképes – mint ahogy számosan 

alkalmazzák anélkül, hogy Lakatos álláspontjára helyezkednének. 

Ha viszont épp ellenkezıleg, Pólya elméletét akarnánk beágyazni Lakatoséba, azt is 

megtehetnénk, ahogy azt maga Lakatos is megtette (emlékeztetı: „A mi gondolatmenetünk 

ott kezdıdik, ahol Pólya megállt.”). Ekkor természetesen Pólya ismeretelméleti álláspontja 

vész el: az indukció és az analógia hangsúlyozása a kvázi-empirikus matematikai tapasztalat 

elméleti feldolgozásában. (Ez volt az egyetlen pont – emlékszünk – amit Lakatos elutasított 

Pólya megközelítésmódjában.) Lakatos felfogásmódja nem lesz induktivista attól, hogy Pólya 

                                                 
45 Pólya 1985, 63. o. 
46 Pólya 1985, 137. o. 15. lj. 
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megoldásait vagy akár az indukció elvét alkalmazza a problémamegoldásban. Lakatos 

felfogása továbbra is kritikai fallibilista maradhat. 

 Érdemes figyelembe venni azt is, hogy noha Pólya jóval kevesebbet hivatkozik 

matematikatörténeti munkákra (bár a szokásos matematikakönyvekhez képest ez is rengeteg), 

mindketten azonos módon viszonyulnak e szövegekhez. 

„A következıkben gyakran fogok kisebb és nagyobb matematikai felfedezéseket 

fejtegetni. Nem tudom elmondani a felfedezés igaz történetét, mert ezt senki nem 

tudja hitelesen. De megpróbálok kitalálni egy valószínő történetet, ahogy a 

felfedezés történhetett volna. Megpróbáltam hangsúlyozni a felfedezések mögött 

rejlı alapgondolatokat, a plauzibilis következtetéseket, amelyek hozzá vezettek, 

röviden mindent, ami követésre érdemes.”47(kiemelés tılem - Kiss). 

Ez az idézet nem Lakatostól származik, hanem Pólyától. A történeti dimenzió szempontjából 

tanulságos, hogy nem állítja, hogy az általa bemutatott felfedezések így történtek, csupán azt, 

hogy történhettek volna így is. Az itt bemutatott érvek plauzibilisek, megerısítik a sejtést. 

Nem tudjuk igazolni – mert nem is lehet igazolni – hogy így vagy másként történtek. Egy 

történész sem tehet többet, mint plauzibilis érveket vonultat fel saját álláspontja mellett. A 

szigorú szakmai értelemben vett történeti dimenzió azonban sem Pólya, sem Lakatos számára 

nem lényeges. Ami lényeg, hogy azt hangsúlyozzák, ami követésre érdemes. A felfedezés 

folyamatának heurisztikai aspektusát – ami a mai nemzedékek számára tanulságként 

kinyerhetı. (Tudjuk persze, hogy e folyamatokat a szerzık részben éppen a saját 

tapasztalataikra alapozva tudták felépíteni. Ebben az értelemben tehát e rekonstrukció a 

jelenbıl indul ki: az eredeti szövegek jelenbeli tapasztalatokon alapuló értelmezései.) Pólya 

számára inkább a pedagógiai, Lakatos számára inkább a történetfilozófiai következményeik 

lesznek majd érdekesek. 

 

 

1.6 A deduktivista és a heurisztikai megközelítés e llentéte 

 Amikor Pólya visszatekint arra, milyen élményekben is gyökerezik A gondolkodás 

iskolája, felidézi diákkori önmagát: 

“E sorok írója ... mohón vágyott arra, hogy megtudjon valamit a matematikából és 

a fizikából. Elıadásokat hallgatott, könyveket olvasott, próbálta beleélni magát a 

készen kapott megoldásokba és matematikai állításokba, de közben újra és újra fel 

                                                 
47 Pólya 1988, 11. o. 
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kellett tennie magában egy zavaró kérdést: ‘Igen, a megoldás rendben van, 

nyilvánvalóan helyes. De hogyan lehet rájönni egy ilyen megoldásra? Igen, a tétel 

rendben van, ellenıriztem, itt nincs semmi hiba, de hogyan lehet felfedezni egy 

ilyen tételt? Hogyan tudnék én magam rájönni ilyesmire?’”48 

Pólya célja, hogy erre a folyamatra rávilágítson; arra, ahogyan a matematikai tudás létrejön. 

 "A deduktivista és a heurisztikai megközelítés ellentéte" c. függelék a Bizonyítások 

és cáfolatokban (Lakatos doktori disszertációjának egy fejezete) hangsúlyozza, hogy egy 

fogalom meghatározása ahhoz a problémahelyzethez tartozik, melynek megoldására született. 

Ha ezt leválasztjuk róla, elveszíti értelemadó hátterét. Lakatos ezért a matematikaoktatás 

szégyenének tartja, hogy 

"a tanulók képesek pontosan idézni a Cauchy-, Riemann-, Lebesgue- stb. 

integrálok különbözı definícióit anélkül, hogy tudnák, milyen problémák 

megoldására alkották meg, vagy milyen problémák megoldása során fedezték fel 

ezeket."49 

Mint hangsúlyozza: 

"... a tétel nem úgy pattan ki a matematikusok fejébıl, mint Zeuszéból Pallasz 

Athéné, teljes fegyverzetben."50 

Csupán a bizonyítások és cáfolatok folyamata fegyverzi fel, teszi egzakttá és szigorúvá (nem 

az abszolút szigorúság, hanem egyelıre csak az "elég szigorú és egzakt" szintjéig - de errıl 

késıbb). A tétel feltételei éppúgy, mint a benne szereplı fogalmak, számos átfogalmazáson 

esnek át. Az a forma, mellyel a tankönyvekben találkozhatunk, hosszú - olykor történelmi 

léptékő - átformálódási folyamat eredménye. 

 Lakatos ezért alapvetıen elhibázottnak tartja, hogy 

"Az euklideszi rítus szerint a matematikával foglalkozó diák kénytelen részt venni 

ebben a bővészkedésben, mégpedig anélkül, hogy kérdéseket tenne fel a 

mutatvány hátterérıl vagy végrehajtásának módjáról."51 

Érdemes felfigyelni arra, hogy eközben az egyetemi szakos matematikaoktatásban a 

bizonyítás alapvetı strukturáló elvként mőködik, s Lakatosnak épp ezt tartja elégtelennek. 

Önmagában a végsı bizonyítás – és a matematika deduktivista stílusa – elfedi a matematikai 

                                                 
48 Pólya 1977, 12. o. 
49 i.m. 178. o. 1. lábj. 
50 Lakatos 1981, 212. o. lj. 
51 Lakatos 1981, 207. o. Békés Vera általában a tudományos képzésnek ugyanezt a beavató rituális jellegét 
hangsúlyozza, s hiányolja a valódi bizonyításokat (Békés 2003, 49-50. o.) 
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felfedezés folyamatát. Történetétıl megfosztva pedig nem tudjuk megérteni, mi értelme volt 

éppen az adott formában definiálni egy fogalmat, vagy megfogalmazni egy tételt.52 

 Ugyanakkor természetesen a deduktivista megközelítés nagyon is racionális. A 

matematika szokásos, deduktív felépítése a logikai összefüggések felmutatására helyezi a 

hangsúlyt. A diák a gyakorlatokon találkozik a megismert fogalmak, tételek és bizonyítási 

eljárások alkalmazási módjaival konkrét feladatok megoldása esetén. Itt tesz szert arra a 

gyakorlati jártasságra, mely a matematikai tudás egyik legfontosabb eleme. Ez a tudás a 

Polányi által elemzett hallgatólagos tudás, mely alapvetı része a paradigmának. 

 A matematikai elméletek axiomatikus rendszerezése tiszta, pedáns és szigorú. Az 

adott tudományterülettel éppen csak ismerkedı diák számára valóban sokszor fogalmi 

bővészkedésnek tőnhet, amit ilyenkor tapasztal. A deduktivista stílus a bizonyításból 

származó fogalmat a bizonyítás elıtt definiálja, a tételt tökéletes, kész formájában mutatja be, 

"takargatja az erıfeszítést és eltitkolja a kockázatot. Az egész történet 

szertefoszlik, a tételnek a bizonyítási eljárás folyamán egymást követı kísérleti 

megfogalmazásai felejtésre ítéltetnek, a végeredmény pedig szent 

tévedhetetlenséggé magasztosul."53 

 A matematikai felfedezés nem ezt a deduktív logikát követi. Lakatos célja, hogy 

ebben a heurisztikus stílusban mutassa be a matematikát, egészen pontosan a matematikát 

mint elméleti struktúrát. Mint egy történeti erıfeszítés ereményét, mely magán hordozza ezen 

erıfeszítés – és az igénybe vett heurisztikák – nyomait. 

 Érdemes ebbıl a szempontból megnézni, hogyan épül fel egy feladatgyőjtemény e 

heurisztikus stílusban. Pólya György és Szegı Gábor feladatgyőjteményének célja nem 

egyszerően az, hogy gyakorló feladatokat nyújtson az egyes anyagrészekhez.54 A szerzık 

célja inkább az volt, hogy az anyagot olyan elrendezésben tálalják, “amely az olvasónak 

vezérfonalat és ötleteket ad”55. 

                                                 
52 Lakatos filozófiája a matematikaoktatás szempontjából is inspirálónak bizonyult. Egyre többen veszik észre, 
hogy az általa képviselt heurisztikus megközelítésmód hasznos lehet az oktatásban. Larsen és Zandieh „irányított 
újrafelfedezésnek“ nevezik azt a módot, ahogy a Bizonyítások és cáfolatok által kínált mintát saját algebra 
kurzusaikon alkalmazták - sikerrel. (Vö. Larsen – Zandieh 2008) 
Paul Ernest is a matematikafilozófia egyik központi témájának tekintik a matematika tanulását – és tanítását -, s 
ezzel összefüggésben az egyéni matematikus kreativitását (Ernest: „The Philosophy of Mathematics, Values, and 
Keralese Mathematics.”(kézirat) 2. o. Az egyéni és az áthagyományozott közösségi matematikai tudás 
dialektikáját hangsúlyozza (i.m. 3. o.), s Lakatos matematikafilozófiáját szociálkonstruktivista megközelítésben 
gondolja tovább. 
53 i.m. 208. o. 
54 „A szigorú értelemben vett gyakorló feladatok újonnan tanult tételek és fogalmak speciális esetek segítségével 
való tisztázására, aránylag kis helyet kaptak.”(Pólya-Szegı 1980, I. köt, 14. o.) 
55 Pólya-Szegı 1980, I. köt. 12. o. 
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“A feladatokat különféle szempontok szerint lehet csoportosítani – a megkívánt 

elıismeretek, a nehézség, az eljárás vagy az eredmény szerint. Mi egyik ilyen 

szempont mellett sem foglaltunk állást, hanem váltakozó elrendezéseket 

választottunk, melyek az önálló kutatás során fellépı különbözı helyzeteket 

tükrözik vissza. Az egyik paragrafus például egy módszerrel foglalkozik, melyet 

az elején elmagyarázunk, és ezt a továbbiakban olyan sok különféle feladat 

megoldásához alkalmazunk, amennyihez csak lehet, és így egyre jobban 

kifejlesztjük. Hasonlóan egy másik paragrafus egy tétellel foglalkozik, melyet 

kimondunk (vagy bebizonyítunk, ha ez könnyen és gyorsan megtehetı), és azután 

ezt sokféleképpen alkalmazzuk és specializáljuk. Megint más paragrafust bıvülı 

mintára szerkesztettünk: az általános tétel csak a megelızı speciális esetek és kis, 

töredékes megjegyzések után jelenik meg, melyek elırevetítik a megoldást vagy 

bizonyításhoz vezetnek. Olykor egy bonyolultabb bizonyítást számos lépésben 

építünk fel, feladatok sorozatán keresztül; minden feladat maga után von egy 

segédtételt, a bizonyítás független részét vagy valami távlati képet, és így egy 

szemet alkot a gondolatoknak abban a láncában, amivel az olvasó végül eléri a 

bizonyítandó tételt. Néhány paragrafusban lazábban összefőzött ’vegyes 

problémák’ vannak. Ezek bonyolultabb alkalmazások segítségével átismétlik az 

elızı anyagot, vagy elszigetelt, önmagukba érdekes eredményeket mutatnak be 

…”56 (kiemelések tılem – Kiss) 

 Ez a sok szempontból átgondolt felépítés nem egyszerően a szokásos 

feladatgyőjtemény szerkesztıi hozzáállást tükrözi. A kiemelt gondosság mellett, ami 

figyelemfelkeltı, az az olvasó felkészítése a kutatómunkára. Bár nem ad közvetlen módszert 

pl. a tételek fejlesztéséhez, mint a bizonyítások és cáfolatok módszere, viszont saját keretei 

közt a lehetı legközelebb visz az elméleti munkához. „Az önálló kutatás során fellépı 

helyzetek” leképezése egy feladatgyőjtemény felépítési rendjébe egy oktatási stílust fejez ki, 

amelyet Pólya és Szegı „szókratészi tanítási módszernek”57 neveznek. Mint írják, e 

módszernek 

„nem az a célja, hogy, hogy az embereket válaszok adására képezze ki, hanem az, 

hogy a kérdések segítségével tanítson.”58 (kiemelés tılem – Kiss) 

                                                 
56 Pólya-Szegı 1980, I. köt. 14-15. o. (Az eredeti szöveg semmiféle kiemelést nem alkalmaz.) 
57 Pólya-Szegı 1980, I. köt. 15. o. 
58 Pólya-Szegı 1980, I. köt. 15. o. 
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A kérdések itt nem abban az értelemben szerepelnek, mint A gondolkodás iskolájában, ahol 

külön ki voltak emelve a gyakran hasznos kérdések. Itt csak feladatok vannak. S ha tetszik, 

minden egyes feladat egy kérdés („Hányféleképpen lehet …?”, „Melyik racionális függvényt 

állítja elı …?”, …), vagy átfogalmazható kérdéssé („Hogyan tudnád úgy módosítani …?”, 

„Hogyan tudnád bebizonyítani …?”, …). Még a „Számítsd ki …!” is átfogalmazható: „Mivel 

egyenlı …?”-vé. 

 Ezen kérdések megválaszolása viszi elıre az olvasót a megértésben és a gyakorlati 

jártasság megszerzésében. Amit pedig megtanul belıle, az nem csupán az a mód, ahogy 

válaszolni lehet e kérdésekre. Az igazán izgalmas – és ez az, ami miatt számunkra e könyv 

különösen értékes – az a gondolkodási minták sora, amely e munka révén felépül az 

olvasóban. Ahogy – a fent említett szerkesztési elvek mentén – végighalad a szövegen, 

megtanulja, hogyan lehet egy módszert sok különbözı területre alkalmazni. Ezáltal elmélyül a 

tudása e módszerrıl, és kidolgozottá válik. Észreveszi, hogy egyes esetek olykor egy általános 

összefüggéssé tudnak összeállni. Ez az, amit az Indukció és analógiában már explicit 

módszerként – indukcióként – hangsúlyoz Pólya. Egy bizonyítást sok kis részfeladatból 

felépíteni szintén azt a mintát közvetíti, hogy rész-gondolatmenetek egyszer csak 

összeállhatnak egy egésszé. Ha az ember jártasságot tud szerezni egy területen, akkor egyre 

jobban átlátja ezeket a gondolatmeneteket, és egyre nagyobb esélye van arra, hogy egy ilyen 

komplex gondolatmenet is összeálljon saját bizonyításként a fejében. 

 Ebben az értelemben tehát mind Pólya, mind Lakatos elıkészíti a valódi kutatói 

munkát. Lakatos kifejezésével élve a matematikai felfedezés logikáját mutatják be. A 

különbség, hogy Lakatos explicit módon készít fel erre, szabályok közvetlen 

megfogalmazásával, Pólya és Szegı pedig implicit módon, bízva abban, hogy e minták a 

feladatokkal való munka során felépülnek a diák fejében. 

 Más különbség is van a stílusaikban. Lakatos heurisztikai stílusa a Popper által is 

emlegetett szituacionális logikát mutatja fel: a matematikai eredmények mögött felmutatja a 

történeti problémahelyzeteket, melyek megoldására megszülettek. Pólyánál ez inkább csak 

érdekesség, semmiképpen nem elsıdleges cél. Pólya tehát a heurisztikát az alkotó 

gondolkodási képesség fejlesztése végett alkalmazza, míg Lakatos egy történeti múltat, egy 

lehetséges racionális fejlıdési folyamatot is fel akar tárni vele. 
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2. A heurisztika történetisége 
 

2.1 A problémamegoldás folyamatának történeti-racio nális 

rekonstrukciója 

Mint láttuk, Pólya és Lakatos egyaránt a problémamegoldás folyamatának explikálásával, a 

racionális lépések, taktikák és stratégiák keresésével foglalkoznak. Lakatos azonban még egy 

dimenziót hozzávesz ehhez a vizsgálathoz: a problémát és a megoldás körüli vitákat történeti 

keretbe helyezi. 

 Mindkettejük heurisztikájában ugyanaz az alapkérdés: „Hogyan lehet rájönni egy ilyen 

megoldásra …? Hogyan lehet felfedezni egy ilyen tételt?”59. Ám míg Pólyát az a didaktikai 

feladat érdekli, hogy példákkal, útmutatásokkal fejlessze olvasói feladatmegoldó készségét, 

addig ez a cél Lakatost teljesen hidegen hagyja. Az ı célja nem didaktikai. Lakatos az elmélet 

kialakulásának folyamatát akarja bemutatni. Azt a mögöttes történeti hátteret, ami a 

matematikai tudás jelenlegi állapotát létrehozta. Ám nem minden történeti esetlegesség 

érdekli e folyamatban. Csupán azt tartja figyelembe veendınek, ami valóban hozzájárulhatott 

a tétel, a bizonyítás vagy a fogalmak fejlıdéséhez. 

 Az ikertetraéderek kizárására Möbius által megalkotott definícióról pl. ezt írja: 

„Néhány mai kézikönyv lemásolja ezt a nehézkes definíciót a szokásos, 

ellentmondást nem tőrı ’eszi, nem eszi, nem kap mást’ módon, mégpedig anélkül, 

hogy közölnék: ez a definíció a torzszülöttek kizárása végett jött létre, ami 

legalább megmagyarázná, hogyan kell érteni. (Például D. Hilbert – S. Cohen-

Vossen: Anschauliche Geometrie, Berlin, 1932, 290. o.)”60 

 Lakatos módszere ezzel szemben a következı: kiválaszt egy tételt (esetünkben az 

Euler-tételt), megkeresi történeti elızményeit, korábbi változatait, s az ezekhez tartozó 

bizonyításokat. Minél többet fel tud lelni, annál sokrétőbb lehet a vita. Nemcsak tétel 

változatokat és bizonyításokat, hanem ellenpéldákat is győjt. Nemcsak olyan érvek 

számítanak, amelyek ténylegesen felmerültek ebben a vitában a matematikusok közötti 

levelezésben vagy publikációikban, hanem olyanok is, amelyek bármelyik oldalon érvek 

lehettek volna. (Így kerül be az Euler-tétellel foglalkozó vitába számos olyan érv, amelynek 

                                                 
59 l. fent és Pólya 1977, 12. o. 
60 Lakatos 1981, 34. o. 
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forrása máshol, máskor, más témáról matematikusok között folytatott eszmecsere.61) Majd az 

egészbıl megkonstruál egy drámai vitát. 

 A vita fıtémájának kezdetben az eredetileg kiválasztott tétel tőnik, ám a vita során 

pozíciója átalakul. Az Euler-tétel egyre inkább csak alkalmat ad Lakatosnak a vita mint 

tudományos mőfaj bemutatására. Ebben a vitában bontakoznak ki a különbözı heurisztikai 

megközelítések. E vita formálja az Euler-tétel különbözı megfogalmazásait, a poliéder 

definícióit, s a bizonyításelemzés eredményeképpen magát a bizonyítást. 

 A mőben így Lakatos azt mutatja meg, hogy e heurisztikák a matematika történetében 

mennyire konstitutív szerepet kapnak. Ilyen „heurisztika terhelt” definíció például Möbiusé 

(fent), hiszen csupán akkor értjük meg, Möbius miért így definiálta a poliéder fogalmát, ha 

ismerjük a hozzá vezetı történetet62. Heurisztika terhelt az Euler-tétel minden olyan kifejtése, 

amely már figyelembe vesz valamilyen ellenpéldát. Akár azzal, hogy pusztán kizárja, akár 

azzal, hogy megmagyarázza, arra miért nem – vagy nem úgy – vonatkozik a tétel. 

 Lakatos azt is bemutatja, hogy a bizonyításelemzés révén hogyan lehet „beépíteni az 

ellenpéldákat a tételbe”. Néhány esetben szó szerint beépítésrıl van szó, amikor a tétel újabb 

megfogalmazásaiba – ezzel a képletbe - belekerül a győrő alakú lapok száma, stb.63 Más 

esetekben a tétel feltételei kerülnek úgy módosításra, hogy az ismert ellenpéldákra már eleve 

nem vonatkozik a tétel, tehát megszőnnek ellenpéldák lenni. Ennek nagyon triviális módja a 

kivételként való kizárás. Kifinomultabb módszer a bizonyításelemzés során felismert bőnös 

lemmát beépíteni a tétel feltételei közé, hogy az határolja el a tétel érvényességi körét a 

megfelelı módon (ti. zárja ki azt a poliédert, ami ellenpélda lehetne). Így egyszerre áll helyre 

a tétel és a bizonyítás rendje. 

 Ezt a racionális vitáról alkotott képet, mely érvek és ellenérvek sziporkázó áradata, 

csupán lábjegyzetekkel keretezi a tényleges matematikatörténet. E történeti keretben a kép 

maga a racionalizált vita. Olyan érvek és ellenérvek, melyek felmerülhettek volna ebben a 

                                                 
61 Lakatos 1981, 25. o. 1. lj, Az analízis területérıl: „Borzalommal fordulok el ettıl a siralmas dögvésztıl: 
függvények, amelyeknek nincsenek deriváltjaik” (40. o. 1. lj. - ezt tényleg kár lett volna kihagyni), 40. o. 2, lj, 
44. o. 1. lj, 49. o.1. lj, 51. o. 2-3. lj. 52. o.1. lj., 81. o.1. lj, 86. o.3. lj; algebra: 47. o. 1. lj.; logika: 74. o. 1-2. lj., 
79. o. 1. lj, 123. o. 2. lj., 124. o. 2. lj., 153. o. 1. lj., 154. o. 1-2. lj., 155. o. 2. lj., általános matematikafilozófiai 
kérdések: 84. o. 4. lj, 85. o.1-2. lj., 87. o. 1. lj. 134. o. 2. lj., „Mire valók a bizonyítások, ha nem bizonyítanak?” 
53. o. 1. lj., 70. o. 1. lj., 75. o. 2. lj., 76. o. 1. lj.; a matematikai szigorúság forradalmairól: 84. o. 2. lj., 88-90. o. 
(88. o. 1. lj.). Matematikán kívüli területekrıl: sztoikus ismeretelmélet: 57. o. 1. lj, 58. o. 1. lj., episztemológia: 
70. o. 2. lj, 124. o. 1. lj. optika: 51. o.1. lj, newtoni mechanika: 80. o. (79. o. 2. lj.) az evolúcióelméletbıl: 43. o. 
1. lj, társadalomfilozófia: 67. o. 2. lj., politikai filozófia 137. o. 1. lj. Sıt, Lakatos még olyan ellenpéldát is bevon 
a tárgyalásba, amit Steinhaus nyomán maga alkot meg. (Vö. 61. o. 1. lj.) E felsorolásból természetesen 
kihagytam a heurisztikai utalásokat (Pólya, Papposz, antik heurisztika, …). 
62 Ebben az értelemben beszél „történeti heurisztikáról” Benedek András is. Ennek „lényegi eleme a fogalmak 
bevezetésének megértését és a problémacentrikus elméletalkotást szolgáló … történeti és fogalmi 
rekonstrukció”(Benedek 2004) 
63 Lakatos 1981, 120-123. o. 
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sorrendben is ennek a témának a kapcsán. Lakatos nem kelti azt a látszatot, mintha a vita 

ténylegesen így zajlott volna. A vita egy tanteremben zajlik, még csak nem is matematikusok, 

hanem diákok között. A rekonstrukció lényege az, hogy Lakatos egy problémából kiindulva 

be tudja mutatni, hogyan fejlıdik egy matematikai elmélet (tétel és bizonyítás). Sıt, több 

logikus, racionális fejlıdési ívet is meg tud ragadni64. Hangsúlyozandó, hogy nem egyetlen 

fejlıdési ívet, hanem többet is. Meg tudja mutatni, milyen racionális heurisztikák mentén 

alakulhattak ki a fogalom, a tétel és a bizonyítás különbözı ismert formái. 

  Hogy ténylegesen így zajlott-e azt legjobb esetben is csak plauzibilissé tehetné a 

történeti érvelés. Nem láthatunk a matematikusok fejébe, a kész elméleten pedig – épp a 

deduktivista stílus uralma miatt – már nem látszik a kialakulás folyamata. Egy történész 

számára a kérdés sokkal inkább az lenne, mi zajlott le ténylegesen. Ki milyen szöveget 

ismert? Mikor ismerkedett meg vele? Valóban ismerhette a másik által bemutatott 

ellenpéldát? Hogyan értelmezte? Milyen hatások érték, amelyek miatt így vagy úgy kezelte az 

ellenpéldát? 

 Ezek a kérdések Lakatostól sem idegenek, és amikor Cauchy és az egyenletes 

konvergencia fogalmának esetét elemzi65, formailag is sokkal közelebb jár egy „igazi” 

történeti rekonstrukcióhoz, mint az 1963/4-ben publikált dialógusban. Ebben explicit szerepet 

kap a kronológia és a kontextus. Ezt mi sem mutatja jobban, mint egy „potenciális cáfoló”: 

Lakatos megemlíti a dr. J. Ravetz birtokában lévı kiadatlan kéziratokat, melyeket módjában 

állt tanulmányozni, s amelyek Lakatos egyik állítását tőnnek megcáfolni. Lakatos 

természetesen úgy értékeli, hogy ez csak bonyolítja az álláspontját, de nem cáfolja meg.66 

 Ugyanakkor vegyük azt is észre, hogy a helyzet ilyen jellegő elemzésének szükséges 

feltétele, hogy a történésznek legyen elképzelése arról, egyáltalán hogyan lehet fejleszteni 

matematikai elméleteket, milyen heurisztikák jöhetnek szóba, és felismerje a mőködésüket a 

kész elméleti formán. Egy ilyen elızetes elképzelés nélkül a kutató valóban mintha sötétben 

tapogatózna. Ezért is lehet itt megalapozott Lakatos nevezetes Kant parafrázisának az a fele, 

hogy „a tudománytörténet a tudományfilozófia nélkül vak”. (Persze egy történész ezt inkább 

úgy fogalmazná, hogy a filozófia – sok más tudománnyal együtt – a történelem 

segédtudományai közé tartozik.) Természetesen egyetlen történész sem tudná részletesen 

                                                 
64 Elsısorban a heurisztikák tudománytörténetben betöltött konstitutív szerepére gondolok, ahogy a heurisztikák 
átalakítják az elmélet egyes elemeit. Emellett Lakatos a fogalomfejlıdés és az elmélet viszonyának többféle 
lehetséges történeti sémáját is felvázolja (Lakatos 1981, 141. o.), melyekrıl késıbb (Lakatos 1997, 42. o. 57. lj.) 
úgy nyilatkozik, hogy ott van köztük az is, amirıl Kuhn beszél A tudományos forradalmak szerkezetében 
(amikor a tudomány statikus idıszakát hirtelen elméleti újítás forradalmasítja). 
65 Szintén cambridge-i PhD disszertációja része. Publikálva: (Lakatos 1976) függelékeként. 
66 Lakatos 1981, 188. o. 2. lj. 



 - 34 - 

kidolgozni a szituációt, és leírni a tétel fejlesztésének ezt a folyamatát, ha nem állnának a 

rendelkezésére - akár saját kutatásainak eredményeképpen – azok a heurisztikák67, melyek 

egyáltalán szóba jöhetnek az ellenpéldák kezelésekor. Lakatost azonban tulajdonképpen más 

nem is érdekli a történetbıl, csak ez. 

Biztos, hogy Lakatos sokkal plauzibilisebbé tehetné érvelését, ami a valódi történetet illeti, ha 

részletes filológiai elemzését is adná az idézett szöveghelyeknek. Ám ı megmarad a 

definíciók, ötletek, érvek kiemelése mellett. Épp elég feladat megmutatni ilyen módon, hogy e 

heurisztikák valóban mőködnek, és hogy a matematikai elmélet valóban „heurisztikal terhelt”. 

 Minden bizonnyal másként is lehetne rekonstruálni a vitát. Ahhoz hasonlít ez, mint 

amikor egy matematikai feladathoz megadunk egy megoldást. Általában más módon is meg 

lehet oldani, és mások esetleg más utakat választanak. A megoldhatóság szempontjából 

azonban ez a sokféleség nem számít. Csak az számít, hogy van legalább egy racionális 

megoldási út. Ennek a sokágú útnak – a heurisztikák mentén – az Euler-tétel illetve a poliéder 

fogalmának különbözı létezı matematikatörténeti alakjaihoz kell elvezetnie. 

 Lakatos tehát két szempontból is bevonja a történeti dimenziót a heurisztika 

tárgyalásába. Egyrészt figyelembe veszi a különbözı matematikatörténeti elızményeket egy 

elmélet kialakulásában. Azaz hivatkozik a történeti múltból származó primer forrásokra. Ez 

már önmagában is szokatlan, hiszen a matematikai szövegek nem szoktak az idıben 

túlságosan mélyre visszahivatkozni, csak egészen kivételes esetekben. Másrészt annyiban is 

történeti a vizsgálódása, hogy e primer források mögé illeszti a heurisztikákat. Tehát az ı 

múltjukat is igyekszik feltárni. 

 A történetkutatás azonban nem csak ezt jelentheti. Ellenpontként hadd idézzem Otto 

Neugebauer szavait, amellyel úgy vélem, sok tudománytörténész mélyen egyetértene: 

„Nem tekintem a történetírás céljának, hogy a történeti folyamatok bonyolult 

rendszerét valamiféle ’kivonat’-ban vagy ’összefoglalás’-ban sőrítsem. Sıt, 

ellenkezıleg: szerintem e tanulmányok fı feladata az emberiség valamely 

történeti szakaszához kapcsolódó jelenségek elképesztı gazdagságának feltárása, 

és az, hogy ellensúlyozzuk a túlegyszerősítés felé irányuló természetes törekvést, 

meg a filozófiai értelmezéseket, amelyek hő kísérıi a tudatlanságnak.”68 

Bizonnyal igaza van Neugebauernak abban, hogy óv a túlegyszerősítéstıl. Ám a filozófiára 

vonatkozó állítást hadd ne tekintsük általánosíthatónak minden filozófiára. Ellenkezı esetben 

                                                 
67 Legalábbis Lakatos felfogásában. 
68 Neugebauer 1984, 223. o. 
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az egész történetfilozófiát úgy ahogy van tudatlanságon alapuló túlegyszerősítésnek kellene 

bélyegeznünk. Ez nyilvánvalóan túlegyszerősítés volna. 

 Ám Neugebauer remekül megragadja a történészi megközelítés lényegét. Az ellenpont 

célja, hogy kihangsúlyozza: Lakatos elsısorban nem tudománytörténészként, hanem 

filozófusként nyúl a tárgyhoz. Nem várható el tehát, hogy ugyanazokat a szakmai 

standardokat teljesítse, mint amelyeket a tudománytörténeti munkáktól várunk el. 

Eltévesztené az értelmezési horizontot – és Lakatos szándékát – ha valaki ilyen elvárásokkal 

közelítene a mőhöz. 

Mint írja: 

„A matematikai tevékenység emberi tevékenység. Ennek a tevékenységnek – mint 

más emberi tevékenységnek – bizonyos oldalai a lélektan, mások a 

történettudomány segítségével vizsgálhatók. A heurisztikát nem ezek érdeklik 

elsısorban.”69(kiemelés tılem – Kiss) 

Elhatárolja tehát e vita racionális rekonstrukcióját a tudománytörténettıl. 

 „A heurisztika a matematika önálló dialektikájával, nem a történetével 

foglalkozik, noha csak a történelem tanulmányozásán, a történelem racionális 

rekonstrukcióján keresztül vizsgálhatja tárgyát.”70 

 A „racionális rekonstrukció” kifejezés hallatán kísértést érezhetnénk arra, hogy 

Lakatos megközelítésmódját saját írása, „A tudomány története és annak racionális 

rekonstrukciója” fényében értelmezzük. Vegyük azonban észre, hogy az a mő 1970 után 

született. Valóban sok a hasonlóság a racionális rekonstrukció ott kifejtett módszere, és 

aközött, amit Lakatos a Bizonyítások és cáfolatokban megvalósít. Lakatos filozófiájának 

fejlıdési íve azonban óvatosságra int. E késıi mő erıteljesen magán viseli a tudományos 

kutatási programok metodológiájában kifejtett nézeteinek hatását. 

 Elıször tehát szeretném elhatárolni a Bizonyítások és cáfolatokat az ott kifejtett 

tudománytörténet-írási kutatási programtól, majd megvizsgálni, mit is jelenthet itt Lakatos 

számára a dialektika. 

2.2 A tudománytörténet racionális rekonstrukciója 
Egy évtizeddel késıbb, amikor a tudománytörténet-írás kérdését explicit módon is közelebbi 

vizsgálat tárgyává teszi, saját eljárásmódját már a közben kidolgozott kutatási programok 

metodológiája mentén értelmezi. A Kant parafrázis ugyanaz, ám közben megváltozott 

Lakatos saját elmélete, mint a tudománytörténet-írási programjának „belsı” kontextusa. 

                                                 
69 Lakatos 1981, 212. o. 
70 Lakatos 1981, 213. o. 
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Immár nem az Euler-tétel történetérıl van szó, hanem kutatási programokéról, s közben 

Lakatos saját történetírói hozzáállása is kutatási programként fogalmazódik meg. 

 Már az is jellemzı, ahogy „a normatív-belsı és empirikus-külsı közötti alapvetı 

választóvonal”-ról beszél71. Az internális-externális dichotómia és a normatív-leíró 

dichotómia a hagyományos tudománytörténet írás két külön dimenziója. Függetlenek 

egymástól. Lakatos azonban az empirikust külsıdlegesnek tartja. Nem csupán a gazdasági-

politikai-társadalmi meghatározottságok kerülnek tehát az ı rekonstrukciójában a „külsı” 

oldalra. Ide kerül minden, ami empirikus adat. Ha valami botrányos lehet egy 

tudománytörténész szemében, hát ez biztosan. Lakatos azonban ezt jelentıs probléma-

eltolódásnak értékeli, mely történetírói kutatási programjának a kemény magjához tartozik, s 

így értékelése elválaszthatatlan a program egészének eredményességére vonatkozó 

értékeléstıl. 

 Nem célom részleteiben elemezni Lakatos e késıi írását. Módszertani szempontból 

számunkra itt inkább azok a kijelentései érdekesek, melyek kiemelik a Bizonyítások és 

cáfolatokban is már jelen lévı szerkesztési elveket. Mint pl. „Elsısorban nem az anomáliák, 

hanem programjának pozitív heurisztikája diktálja problémáinak megválasztását. … Az a kép, 

amit a tudományos kutatási programok metodológiája fest a tudomány játékmenetérıl, 

nagyban különbözik attól, amit a metodológiai falszifikácionista által festett kép mutat. A 

legjobb nyitó lépés nem egy falszifikálható, (és, ebbıl következıen, ellentmondásmentes) 

hipotézis, hanem egy kutatási program.”72 Ez a felfogás – mint írja „a tudomány változásának 

Popperétıl nagyon eltérı racionális rekonstrukciójához vezet.”73 

 Három évvel korábban Lakatos még Popper2 néven mutatja be saját falszifikacionista 

metodológiáját, mely ugyanazt az értékrendszert74 képviseli, csupán körültekintıbb75 

Popper1-nél. Módosított popperiánusként vezeti be. Ebben a szövegben viszont már nyíltan 

kiemeli saját programja és a popperi filozófia közötti ellentéteket. Ez nem jelenti azt, hogy 

már elfelejtette volna, amit Poppertıl tanult, csak éppen már nem rejtızik a mester mögé. 

Nem inkognitóban lép elénk, ahogy még a Bizonyítások és cáfolatokban is tette. Most már 

inkább ilyen mondatokkal jellemzi a popperi állásponthoz való viszonyát: „Én kemény 

                                                 
71 Lakatos 1997, 65. o. 
72 Lakatos 1997, 80. o. 
73 Lakatos 1997, 83. o. 
74 Lakatos 1997, 19. o. A szöveg elsı verzióját még 1967-ben olvasta fel Lakatos. 
75 Lakatos 1997, 23. o. 
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popperiánus elemeket viszek bele annak értékelésébe, hogy a program elırehalad-e vagy 

degenerálódik …”76. 

 A Bizonyítások és cáfolatok idején ez a kemény popperiánus értékelés még nem volt 

cél. Ám nagyon is jellemzı visszahivatkozása épp ezen a ponton a Bizonyítások és 

cáfolatokra. Az ellenpéldákra való reakcióként adott torzszülött kizáró, kivétel kizáró vagy 

torzszülött kiigazító definíciók és ad hoc segédhipotézisek immár a stagnálás jelei.77 Az 

eredeti szövegben ezek célja még az volt, hogy ırizzék a tétel eredeti értelmezési tartományát 

a merész, hihetetlen, akár vad ellenpéldáktól, melyek – naiv módon, objektumok 

konstruálásával, nem pedig elméletalkotással - kitágították a poliéder fogalmát. Nem tartozott 

még hozzájuk olyan lesújtó értékelés, mint most, noha kétségtelenül akkor sem a legjobb 

választható heurisztikát képviselték a helyzet kezelésére (ami a bizonyítások és cáfolatok 

módszere – természetesen). 

 A késıi mőben viszont már a tudományos kutatási programok karakterisztikájának 

kidomborítása kerül elıtérbe. Így hiába lenne ez a legjobb forrásunk arra, hogy megismerjük 

Lakatos álláspontját arról, mit is gondolt, mit csinált a Bizonyítások és cáfolatokban, a 

Lakatos által itt mutatott alakot már a MSRP páncélja fedi. Mindazok a probléma-

eltolódások, melyek Lakatos filozófiájában az eltelt tíz év alatt bekövetkeztek, újabb és újabb 

rétegét képezik ennek az elrejtésnek. Lakatos filozófiája tehát reflexívebb, tudatosabban 

vállalja a Poppertıl való elszakadást, ugyanakkor saját korábbi mővét is már csak a MSRP 

fényében mutatja be. 

 

2.2.1 Dialektika 
Térjünk most vissza a fent idézett mondathoz: 

 „A heurisztika a matematika önálló dialektikájával, nem a történetével 

foglalkozik, noha csak a történelem tanulmányozásán, a történelem racionális 

rekonstrukcióján keresztül vizsgálhatja tárgyát.”78 

Mit jelenthet itt a dialektika? Mit ért Lakatos az alatt, hogy a heurisztika a matematika 

dialektikájával foglalkozik? 

 A dialektika szerepelhet itt a tézis-antitézis-szintézis hármasság értelmében is.79 Ebben 

a hármasságban Lakatos elemzése szerint a tézist a primitív sejtés képviseli. Ezt emeli 

                                                 
76 Lakatos 1997, 81. o. 
77 Lakatos 1997, 82. o. 
78 Lakatos 1981, 213. o. 
79 Lakatos itt Hegelre hivatkozik, ám vannak, akik kétségbe vonják, hogy ez autentikus hegelianizmus volna 
(Vö. Golden 2008). Ugyanakkor John Kadvany épp azt mutatja ki, hogy Lakatos munkája milyen mélyen a 
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magasabb szintre a bizonyítás, valamint a korábbi elméletbıl származó szigorúbb (nem naiv) 

fogalmak. Az antitézis negatív pólusa a primitív sejtés egyre több globális ellenpéldája. A 

szintézis a bizonyításelemzés eredményeképpen azonosítják a bőnös (esetleg rejtett) lemmát, 

és beemelik a tételbe, amivel helyesbítik az eredeti sejtést. A szintézisre jellemzı a 

bizonyításból származó fogalom megjelenése. 

Ám Lakatos nem egyszerően e dialektikus triádról beszél. A hegeli dialektikához való 

viszonya legfontosabb aspektusát így összegzi: 

„A matematika, az emberi tevékenységnek ez a terméke ’elidegenedik’ az ıt 

létrehozó tevékenységtıl. Élı, fejlıdı organizmussá válik, s bizonyos önállóságra 

tesz szert az ıt létrehozó tevékenységgel szemben, s kifejleszti saját önálló 

fejlıdéstörvényeit, saját dialektikáját.”80 

Lakatos ezen a helyen „hegeliánus kifejezésmódról” beszél, melynek „elınyei mellett 

veszélyei is vannak”81 Az elıny egyértelmő: a szintézis pontosan az a kategória, amely 

egyesíteni képes ellentétes oldalakat: itt a tétel mellett szóló bizonyítást és a tétel ellen 

felállított ellenpéldákat. Alapos átgondolás nélkül ezek csak egymásnak feszülı, egymással 

ellentétes álláspontok maradnának. Az a gondolati munka teszi lehetıvé a szintézisüket, 

amely az ellenpéldák által motivált bizonyításelemzéssel veszi kezdetét. Elınye még a hegeli 

kifejezésmódnak, hogy 

„Hegel filozófiája radikálisan szakított tévedhetetlen elıdjeivel, s egyben a tudás 

egészen újszerő megközelítésének lendületes kezdetét jelentette. (A modern 

filozófiában csupán Hegel és Popper képviseli a cáfolhatóság hagyományát, de 

még ık is elkövették azt a hibát, hogy a matematika számára fenntartották a 

tévedhetetlenség privilégiumát.)”82 

Az ellentmondás beemelése a fejlıdés dinamizálásába kétségtelenül értékessé teszi a hegeli 

dialektikát Lakatos számára. Mégis, Lakatos nem a klasszikus értelemben vett hegeli 

fejlıdéstörvényeket tartja a matematika fejlıdéstörvényeinek. A tudomány történetében 

vannak más „hatalmas gondolkodási sémákat képviselı történelmi tendenciák, melyek 

legalább annyira fontosak, mint a hegeli triáda”83. 

 Nem kifejezetten a hegeli dialektika tehát az, ami Lakatos számára a matematika 

fejlıdésében jellemzı, hanem sokkal inkább az, hogy a matematika elidegenül az ıt létrehozó 

                                                                                                                                                         
kontinentális tradícióba ágyazott. A Bizonyítások és cáfolatokat a hegeli Szellem fenomenológiájához hasonlítva 
a Matematikai Szellem fejlıdéseként mutatja be. (Kadvany 1989) 
80 Lakatos 1981, 212. o. 
81 uo. 
82 Lakatos 1981, 203. o. 1. lj. 
83 Lakatos 1981, 182. o. 
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tevékenységtıl, és kialakítja saját fejlıdéstörvényeit. Ez a matematika nem az, amit az egyes 

tudósok gondolnak róla. Nem vélemények, személyes nézetek összessége. Ez a matematika az 

objektív matematikai tudás, amit késıbb Lakatos a popperi harmadik világ (W3) részeként 

azonosít. Popper és Hegel tehát nemcsak a tévedhetetlenség feladásában iránymutató 

Lakatosnak, hanem abban is, miként lehet úgy objektív matematikai tudásról beszélni, hogy 

az közben mégse legyen platonizmus84. A matematika e világa ugyanis nem változatlan. Épp 

ellenkezıleg. Lakatos célja kezdettıl fogva e világ fejlıdésének megragadása. A Bizonyítások 

és cáfolatok pontosan ezt teszi. 

 Természetes, hogy a matematikusok, akik létrehozzák ezt a tudást, csak részlegesen, 

esetlegesen vannak birtokában annak a teljes matematikai tudásnak, ami a matematikus 

társadalom évezredes munkája következtében megszületett. Lakatos ezt a viszonyt a hegeli 

„kifejezésmód” mentén visszafordítja: 

„Az igazi alkotó matematikus csak megszemélyesítıje, megtestesítıje ezeknek a 

törvényeknek, amelyek csak az emberi tevékenységben valósulhatnak meg. 

Megtestesülésük azonban ritkán tökéletes. A matematikus tevékenysége, ahogy a 

történelemben megjelenik, csak nehézkes megvalósulása a matematikai 

gondolatok csodálatos dialektikájának. De minden matematikus, ha tehetséges, ha 

megvan benne a zsenialitás szikrája, az eszméknek ezzel a dialektikájával áll 

összeköttetésben, ennek sodrát érzi, ennek engedelmeskedik”85 

Történetünk szempontjából mármost nem az a kérdés, hogy vajon a matematikus és a 

matematika között ilyen viszony áll-e fenn, s nem is az, hogy vajon a matematika és a hegeli 

dialektika között mi a kapcsolat. Kérdésünk mindösszesen annyi: mit tudhatunk meg Lakatos 

heurisztika felfogásáról ezekbıl a szöveghelyekbıl? Miben is áll a heurisztika dialektikus 

természete? 

A tanulmány bevezetıjében Lakatos így jellemzi a Bizonyítások és cáfolatokat: 

„Szerény célja annak a nézetnek a kifejtése, hogy az informális, kváziempirikus 

matematika nem a kétségbevonhatatlanul megalapozott tételek számának 

egyhangú növekedése révén fejlıdik, hanem a találgatások szüntelen 

                                                 
84 Brendan Larvor is azt emeli ki a dialektikus érvelésben, hogy a fogalmak jelentése nem változatlan, hanem az 
érvelés során fejlıdik. (Larvor 2001) Az érvelés természetesen itt túllép egyetlen bizonyítás keretein, és történeti 
dimenziót kap. Azt is látni kell, hogy maga Hegel – ahogy Larvor fogalmazza Lakatos kategóriáit alkalmazva – 
deduktivista stílusban beszél a matematikáról. (Larvor 1999) 
85 Lakatos 1981, 212-3. o. 
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helyesbítésével, az elmélkedés és a kritika, a bizonyítások és cáfolatok logikája 

segítségével.”86 

A dialektika tehát itt nem egyszerően egy elıre adott dialektikus séma érvényesülése. A 

lényege sokkal inkább a vita, a különbözı álláspontok összevetése, az érvek átgondolása, 

értelmezése, s a következmények felismerése nyomán a tudás fejlıdése. Ahogy a dialektika 

eredeti antik értelme is – Lakatos kifejezésével élve – „kritikus dialógus”87. 

 A Bizonyítások és cáfolatokban még nem szerepel a „kutatási program” terminus. De 

nemcsak a terminus nincs ott. Lakatos célja is egészen más. A kutatás fókuszában nem az áll, 

amit késıbb Lakatos kutatási programnak nevez. A középpontban itt a vita van. A 

tudományfejlıdés dialektikája. Mint írja: 

„A dialógus forma a történet dialektikáját kívánja tükrözni: az a célja, hogy 

valamiféle racionálisan rekonstruált vagy ’desztillált’ történelmet mutasson be.”88 

(kiemelés tılem – Kiss) 

Azaz a dialógus forma az, ami igazán meg tudja ragadni a fejlıdés dialektikáját. Lakatosnak 

azonban ez az egyetlen mőve, ami ezt a formát ırzi. A késıbbi írásokban már nemcsak a 

forma hiányzik. Tudományfilozófiai tanulmányaiban nem lesz szó a fejlıdés dialektikus 

mintáiról, legfeljebb a pozitív és negatív heurisztika dialektikájáról.89 

 

2.2.2 Ahistorikus história 
 Mivel érdeklıdése homlokterében nem a valódi történet részletei állnak, Lakatos 

primer forrásai szigorúan véve nem kapnak szerepet a történetben. Sem a szerzık sem a 

mővek. Csakis és kizárólag az érvek. Lakatost nem érdekli minden részletében az eredeti 

kontextus, hogy a szerzı mikor, milyen közegben, kiknek mondta vagy írta a tıle idézett 

szöveget. Láttuk, a hús-vér matematikus és tudása csupán tökéletlen megtestesítıje a 

matematika objektív világának. Ami Lakatos számára érdekes a „valóságos történelembıl”, 

az csupán annyi, amennyi ennek az objektív tudásnak a fejlıdéséhez hozzájárul. Ezért is 

kerülnek lábjegyzetbe az eredeti szövegek. A Lakatos számára releváns kontextus a tudás 

fejlıdése. 

 Ez viszont azzal jár, hogy egy történész szemével nézve történetietlen módon kezeli 

forrásait. Abban az értelemben, hogy úgy kezeli a szövegeket, mintha azok ma íródtak volna. 

Mintha csupán az érv és ellenérv számítana, és nem volna lényeges a történeti szituáció, 

                                                 
86 Lakatos 1981, 19. o. 
87 Lakatos 1981, 80. o. 
88 Lakatos 1981, 19. o. 
89 Lakatos 1997 (Prout) 50.o. 
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melyben ezek a gondolatok valóban megszülettek (elhangzottak, publikussá váltak …). A 

múlt és a jelen között ebben az értelemben nem egyszerően hatástörténeti folytonosságot 

feltételezett, hanem identitást. Ez az identitás azonban erıs idealizáció. 

 Még saját rekonstrukciójával sincs tökéletesen összhangban. Noha Lakatos úgy 

tekintette, hogy a tudás fejlıdése, az eszmék intelligibilis világában zajlik, ezt a világot maga 

sem tartotta változatlannak. Ha fejlıdik a tudás (az objektív eszmék harmadik világában), 

annak valamilyen tekintetben összhangban kellene lennie a tudatállapotok és vélekedések 

(második) világában bekövetkezı fejlıdéssel, még ha csupán az elıbbi karikatúrájának 

tekintjük is ez utóbbit. Tehát az eredeti szövegek kontextusa – akár a második, akár a 

harmadik világ részeként értjük a kontextust – változik. 

 Így Lakatos elıfeltevéseiben olyan belsı feszültség jön létre, mely részint 

ellentmondáshoz vezet, részint viszont lehetıvé teszi filozófiája termékeny továbbgondolását. 

 Az ellentmondás leginkább ott ragadható tetten, hogy Lakatos nem érzékeny a 

tényleges történeti kontextusra. Csak a saját rekonstrukciójában létrehozott kontextus 

történetiségét veszi figyelembe. Egy-egy érvnek csak a rekonstrukción belüli helyzete számít: 

miben játszhat szerepet, mikor lehet figyelembe venni, milyen hatással lehet a vita menetére, 

mikor és milyen szituációban hangzik el. Az eredeti kontextust, az eredeti kronológiát 

Lakatos az olvasó elıtt fel sem tárja, nemhogy nem veszi figyelembe. (Nem titkolja el, de a 

fıszövegbeli vita következtében az olvasónak sokkal inkább az az érzése, hogy itt mindenki 

ismer mindenkit, és mindenki olvasta mindenkinek az itt idézett szövegeit. Valójában ha 

belegondol, akkor tudhatja, hogy például Weierstrass után kevesen olvasták Cauchy Cours 

d’Analyse-ét; Kepler biztos nem vett részt a vitában, mert az Euler sejtés legkorábbi 

megfogalmazását is Descartes-nak tulajdonítják; Euler nem olvashatta Hilbert Geometriáját, 

stb. Összességében a vitában elhangzó érvek primer forrásai által felölelt idıtartam Papposzt 

és Euklideszt is beleértve több mint kétezer év, de ha az antik szerzıket kihagyjuk, akkor is 

több száz.) És miközben egy „igazi” tudománytörténeti munkának egyik legfontosabb része a 

kronológia figyelembe vétele, addig Lakatos számára ez egyszerően mintha irreleváns lenne. 

Csak az a belsı kronológia számít, amit ı maga teremt meg a rekonstrukcióban. Az eredeti 

szövegek idıbelisége, történethez kötöttsége kívül marad Lakatos érdeklıdési területén. Ebben 

az értelemben a források kezelése történetietlen. 

 Azért is meglepı ez a történetietlenség, mert Lakatos pontosan tisztában volt azzal, 

hogy a kontextus változik. Sıt, valójában ez filozófiája egyik alapja. A szavak jelentése 

megváltozik, és már nem azt jelentik, mint amit szerzıjük ki akart fejezni. A „poliéder” 

fogalma megváltozik az új ellenpéldák megalkotásával, és ezzel az eredeti tétel érvényességi 
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köre pontosításra szorul. Vegyük azonban észre, hogy Lakatos ezt a változást valamilyen 

értelemben objektívnak tekinti. Ha már megszületett az ikertetraéder, akkor a poliéderek 

világának a tagjává vált. Ez a világ bıvült, és ha valaki ezt a poliédert „torzszülöttként” vissza 

akarná utasítani, mondván, hogy nem is poliéder, akkor a tudás fejlıdése szempontjából nem 

a legjobb – legnagyobb kihívást is elfogadni kész – heurisztikát választaná. Az ikertetraéder 

ott van, és egyéni gyengeség, ha valaki nem néz szembe e ténnyel (az ilyen gyengeség pedig a 

második világba tartozik). 

 Valójában a történetietlenség épp ezzel függ össze. Lakatos számára az elmúlt korok 

matematikusai olyan személyek, akiknek a helyébe a mai matematikus beléphet90. Ahogy ık 

is beléphetnek egy tanterembe – vagy elküldhetik képviselıiket -, hogy vitát folytassanak. 

Nincs lényegi különbség aközött, hogy valaki egy bizonyítást a XVIII. században, vagy ma 

mutat be. 

 Amikor viszont meg akarjuk ítélni a bizonyítást, akkor már nagyon is számít a kor. 

Figyelembe kell vennünk, hogy az eszmék világában a fejlıdés éppen hol tart, és akkor persze 

a történeti különbség már lényegessé válik. De a racionális rekonstrukciónak épp az a 

szépsége, hogy ez egy konstruált kontextus. Akkor ott a tanteremben ki milyen ellenpéldát 

fogalmazott – ez az egyetlen kérdés, melyen a bizonyítás érvényessége áll vagy bukik. 

(Pontosabban némi filozófiai reflexió után már az is fontossá válik, hogy ki mit tart errıl.) Ám 

látnunk kell, hogy ez nem a valóságos történeti kontextus. 

 Lakatos még így is megbotránkoztathatta popperiánus közönségét. „Historizmus!” 

kiált Théta, és elájul a Bizonyítások és cáfolatok egy fontos pontján.91 Igen, valóban. Ez is a 

historizmus egy formája. Noha a valóságos történetiséget (valóságos kontextust W2-ben) nem 

értékeli nagyra, egy idealizált történetiséget (ami számára valóságosabb: W3-ban) nemcsak 

bevon a tárgyalásba, de filozófiája alapjává is teszi azt. 

 Lakatos ebben a rekonstrukcióban nemcsak a matematikai fogalmak történeti 

fejlıdését tudja figyelembe venni, hanem a szigorúsági standardok változását is. És azt is be 

tudja vonni a tárgyalásba, hogy a matematikai tétel és bizonyítás egy adott formájának 

                                                 
90 Bár a vita jelentıségének hangsúlyozása egy közösségi episztemológia lehetıségét nyújtja Lakatos 
módszertani elıfeltevéseinek elemzésekor (ahogy erre késıbb építettek is pl. a szociálkonstruktivisták) a 
módszertani individualizmus mellett szól az itt említett felcserélhetıség és az, hogy a bizonyítások és cáfolatok 
logikáját egyetlen tudós saját magában is végigviheti. Ahogy „a gondolkodás a lélek önmagával folytatott 
dialógusa. Épp ezért szólíthat fel Lakatos elsı módszertani szabálya: „Ha van egy sejtésed, kezdd el bizonyítani 
és cáfolni”. Lakatos talán nem illeszkedik tökéletesen a „módszertani individualista vagy kollektivista” 
dichotómiába. Az azonban bizonyos, hogy bármelyik irányban kívánja is továbbgondolni valaki, a Bizonyítások 
és cáfolatok az egyéni tudósnak is értékes adalék a munkájához, és a tudományos közösségek 
„együttgondolkodásának” és vitáinak elemzéséhez is kiváló kiindulópont. (vö. pl. Barnes-Bloor-Henry 2002 
242-243. o., Ernest 1997, Tanács 2002 351. o.) 
91 Lakatos 1981, 87. o. 
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érvényessége miért lehet történeti pillanathoz kötött. Olyasmirıl lebbenti fel a fátylat, amit a 

matematikai – és általában a természettudományos - praxis elrejt elılünk. 

 A heurisztika történeti tárgyalása tehát tényleges hozadékkal jár matematikával 

kapcsolatos nézeteinket illetıen. A szigorúbban vett történeti kutatás sokkal többet tárhat fel a 

konkrét szövegek eredeti kontextusáról. Ám ha a matematikáról alkotott képünk 

megváltoztatása a cél, egy ilyen nagyobb léptékő, szélesebb horizontú vizsgálódásnak minden 

bizonnyal több az esélye a sikerre. 

 Milyen volt ezek után Lakatos viszonya saját munkája történetiségéhez? 

 Lakatos pontosan tisztában volt azzal, hogy a történeti megértés is az adott történeti 

pillanathoz tartozik, azaz maga is alá van vetve a történetiségnek. Esendı, nemcsak a 

cáfolhatóság értelmében. Lakatos késıbb is hangsúlyozta, hogy a kutatási program 

progresszivitását mindig csak utólag, egy történeti távlatból ítélhetjük meg (így egy 

tudománytörténeti kutatási programét is). Elutasította azt az elvárást, hogy egy lépés 

racionalitása azonnal megítélhetı legyen (instant racionalitás). És ahogy a történeti távlat 

változik, úgy természetesen a történelem ítélete is változhat ugyanannak a lépésnek a 

megítélését illetıen. 

 

2.3 A heurisztika történeti változása 

 A matematika története a mai napig a leginkább kumulatívnak tőnı terület a 

tudománytörténetben. Ha valamit a matematikusok jól bebizonyítottak, akkor annak a mai 

napig érvényesnek kell lennie. 

 Lakatos egész életében tervezte egy könyv megírását, melynek címe “The Changing 

Logic of Mathematical Discovery” lett volna. Már a Bizonyítások és cáfolatokban mutatott 

példát ilyen változásra, és felhívta a figyelmet a matematika történetiségére. Az elızı 

fejezetekben volt szó arról, hogy kimutatta a matematikai elmélet kialakulásának 

folyamatában a heurisztikák konstitutív szerepét. Azt tehát, hogy egy kéznél lévı heurisztika 

meghatározhatja egy matematikai fogalom tartalmát. Említésre került az is, hogy a 

bizonyítások és cáfolatok módszere egy módszertani újításnak köszönhetı. Tehát létezik a 

matematikai metodológiában is fejlıdés, nemcsak a szigorúsági standardokban. 

Itt egy egyszerő példán szeretném megmutatni, hogy nem csupán a heurisztika olyan 

jellegő “szabályai” változhatnak történetileg, mint amilyeneket Lakatos megfogalmazott, 

hanem azok a gondolkodási minták és érvelésmódok is, amelyeket a matematikusok egy-egy 

tétel bizonyítása során alkalmaznak. Ezeket a változásokat a matematikusok gyakran nem 
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tartják lényegesnek, mert a babiloniak vagy a görögök óta egyértelmőnek tőnik a fejlıdés: 

Nekik olyan eszközökkel kellett dolgozniuk, amelyeknél sokkal kényelmesebbek állnak 

rendelkezésükre. Mégis, a rendelkezésre álló fogalomkészlet, a bizonyítás eljárások egyedivé 

teszik egy-egy korszak matematikáját. Példaként a püthagoreus mathémata-t szeretném 

hozni.92 

 A forráskritika igyekszik lehántani a tényekrıl a hagyomány rárakódott rétegeit, s 

visszajutni az eredeti gondolatokhoz és tényekhez, amennyire ez lehetséges. Ezzel a 

technikával lett a Püthagoreus matematikáról való tudásunk egyik legfıbb forrásává az i. e. 

300 körül keletkezett Elemek. A szöveg stílusrétegeinek elemzése alapján a filológusok 

archaikus stílusa és tartalma miatt püthagoreus tételsornak tekintik a IX. könyv 21−34. és 36. 

tételét, melyek páros és páratlan számok összegére, különbségére, szorzatára és ezek osztóira 

vonatkozó tételek. (Pl. 

 

“21. tétel. Bárhány páros számot adunk össze, az összeg páros ... 

22. tétel. Ha összeadunk valahány páratlan számot, melyek páros sokan vannak, akkor az összeg páros 

... 

29. tétel. Ha egy páratlan számmal megszorzunk egy páratlant, a szorzat páratlan lesz ... 

30. tétel: Ha egy páratlan szám oszt egy párosat, akkor a felét is osztja ...”93) 

 

A régészek találtak görög számolótáblákat és ábrázolásokat arról, hogy e táblákon hogyan 

lehetett kis számolókövecskékkel számolni. A görögök ugyanis az egyiptomihoz és 

babilonihoz képest nehézkes, kezdetben a római számokhoz hasonló számírást használtak, 

majd az abc jeleinek megfeleltetett tízes alapú de nem helyi értékes számjelekkel dolgoztak. 

Volt viszont egy eljárásuk, mellyel a fent említett számolótáblán kis kövecskékkel elvégezték 

a mőveleteket, majd az eredményt leírták. E kis kövecskékkel reprezentálva a számokat 

különbözı alakzatokba tudták rakni. Voltak háromszög-, téglalap- és négyzetszámaik, és 

voltak vonalszámok is, melyeket egyik alakzatba sem lehetett kirakni. 

Példák háromszög-, téglalap-, vonal- és négyzetszámokra: 

 

       

                                                 
92 Szabó 1978, Szabó 1983, Euklidész 1983 
93 Euklidész: Elemek (Gondolat, Budapest, 1983) 271−275. o. 
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E kirakós játék gyermekdednek tőnhet, ám segítségével számos érdekes számelméleti tételt 

tudtak bizonyítani. Például, ha vesszük a páratlan számok összegét egytıl, akkor ezek mindig 

négyzetszámot adnak. Vagy két egymás utáni háromszögszám összege mindig négyzetszám. 

Egyszerő volna ezeket az összefüggéseket a mai matematika nyelvén megfogalmazva a 

rendelkezésünkre álló technikákkal – például képletek felhasználásával – bizonyítani. Ne 

feledjük el azonban, hogy ık nem a mi nyelvünkön és fogalomkészletünkkel gondolkoztak. 

Nem álltak rendelkezésükre képletek, melyek segítségével mi hajlamosak vagyunk 

átfogalmazni az összefüggéseket, hogy ellenırizzük, tényleg igazak-e. Ahhoz, hogy 

megértsük, hogyan is gondolkoztak, meg kell próbálni az ı eszközeikkel bizonyítani az 

általuk felfedezett tételeket. 

Vegyük az elsı összefüggést: a páratlan számokat biztos, hogy kirakhatjuk vonalszámokként, 

de kirakhatóak ún. gnómonként, derékszögben is. Ha így rakjuk egymás mellé ıket, rögtön 

világossá válik az összefüggés: 

    

Hasonlóképpen teszi beláthatóvá a két egymás utáni háromszögszámra vonatkozó tételt, ha a 

már ismert alakzatokat kissé elforgatva így rakjuk ıket össze: 

 

a két egymás utáni háromszögszám összege valóban négyzetszám. 

Ma már nem így bizonyítanánk be a kérdéses tételeket. Nem azért, mert ez így nem 

helyes. A bizonyításnak ezek korrekt módjai, ha a megfelelı módon értelmezzük, amit látunk. 

Ahhoz, hogy ezek minden megfelelı tulajdonságokkal rendelkezı (természetes) számról 

szóljanak, ugyanazzal az általánossággal kell rájuk tekinteni, mint ahogy ma tekintünk a 

1+3+5+...(2n-1)=n2 képletre, ahol (n=1,2,3...) 

Nem önmagában a minta teszi tehát a heurisztikát, hanem a megoldás az értelmezésével 

együtt. Úgy kell tudnunk tekinteni a kavicsokra, mint minden (természetes) szám 

reprezentánsára. 

 Ezek a bizonyítási eljárások tehát helytállóak, mégsem biztos, hogy ma egy felvételizı 

diák teljes pontszámot kapna rájuk. Ma már nem él az a hagyomány, amely ezeket teljes 
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értékő bizonyításnak elfogadta. (Hasonló esetre lehetne példa a Függelék esettanulmányában 

elıkerülı Cauchy, aki a végtelenül kicsiny mennyiségekkel való számolásban zseniális volt, 

mégis, az analízis szigorúsági forradalmainak egymásra következı hullámai egyre kevésbé 

értékelték ezt a tehetséget, és egyre fontosabbnak tartották a szigorú – formális – 

megalapozást.) 

 A matematika történetében tehát a kumulativitás mítosza igaz lehet az eredményekre, 

ha tekintetbe vesszük, hogy a klasszikus eredményeket az újításoknak nem egyszerően 

érvényben kell hagyniuk, hanem ilyenkor ezeket át is fogalmazzák, hogy a matematika 

megújult nyelvén is igaz állításokat kapjunk. A klasszikus számelméleti tételeket át kellett 

fogalmazni minden számról minden természetes számra, amikor kibıvült a számkör. A 

Püthagorasz-tételt szintén át kellett fogalmazni, amikor a nem-euklideszi geometriák 

megszülettek. Immár nem minden derékszögő háromszögre volt igaz, hanem csak az 

euklideszi geometriában a derékszögő háromszögekre. A matematika elméleti konstruktuma 

tehát a bıvüléssel szükségessé teszi ezeket az átfogalmazásokat. A heurisztika azonban – mint 

láttuk – nem része a matematika deduktív struktúrájának (csak közvetve jelenik meg benne a 

hatása). A paradigma ilyen elemeitıl tehát sokkal könnyebb volt megszabadulni, amikor jött 

egy-egy új jelölésmód, számítási eljárás vagy bizonyítási technika. Ezeket ma már valóban 

csak a tudománytörténészek tudják elıbányászni a szövegek mélyrétegeibıl. 

 
2.4 A heurisztika és a fejl ıdı elméletek metodológiája 
 
 Mindeddig a heurisztika kifejezést alkalmaztuk mind Pólya, mind Lakatos elméletére. 

Csupán a Bevezetıben utaltunk arra, hogy a heurisztika filozófiai hagyományait tekintve a 

módszer problémájához köthetı. 

 Lakatos a Bizonyítások és cáfolatokban teljesen explicit módon helyezi a heurisztikát a 

módszertani kutatások körébe. A mő bevezetıjében így ír: 

“Ezekben az esszékben a matematika metodológiájának néhány problémáját 

akarom megvizsgálni. A ‘metodológia’ szót hasonló értelemben használom, mint 

Pólya és Bernays a ‘heurisztiká’-t vagy Popper a ‘felfedezéslogiká’-t, a 

‘szituácionális logiká’-t.”94 (kiemelés az eredetiben) 

A probléma csak az, hogy metodológia a matematika esetében a „metamatematika” 

szinonimája, melytıl ı éppen el akar határolódni. Ezzel inkább csak negatív meghatározást 

tud adni: csak azt tudja megfogalmazni, mint nem akar csinálni. Nem azonosítja a 

                                                 
94 Lakatos 1981, 16. o. 
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matematikát a formális elméleti rendszerekkel, ezért nem azonosítja a matematikus feladatát 

sem a tételek axiómákból való levezetésével, ami tisztán mechanikus logikai feladat, sem 

azzal, hogy tisztán a jó szerencse és intuíció segítségével felfedezzen tételeket és 

bizonyításokat, melyek helyességét azután formalizálással el lehet majd dönteni. 

„Az élı matematikában nemcsak ez a soványka választási lehetıség van egy gép 

racionalitása és a vak találgatás irracionalitása között.”95 

A metodológia eredeti kérdésfelvetésébıl, hogy miképpen juthatunk el az igazsághoz, a 

matematika könnyőszerrel – vagy legalábbis minden más tudománynál könnyebben – 

teljesíteni látszik az igazolás oldalát. Annál explicitebb lehet, hogy a heurisztika kifejezetten a 

felfedezés oldalát kutatja. Mégsem ilyen egyszerő a képlet. 

 Az igazolás oldalán ott a deduktív logika. Tiszta, átlátható, racionális. A felfedezés 

folyamata ugyan nem a deduktív logikát követi, de ebbıl Lakatos nem arra következtet, hogy 

akkor nem is racionális. A heurisztika a felfedezés racionálisan megragadható szabályait 

kutatja. De mi a kapcsolata a metodológiával? 

A metodológia Lakatos számára mindig fontos kifejezés marad. A kutatási programok 

metodológiájában azonban már egyértelmően elkülönül a heurisztikától. Fontos tehát, hogyha 

e korszakában azt írja, hogy a Bizonyítások és cáfolatok a matematika metodológiájáról szól, 

akkor azt ne a kutatási programok metodológiája felıl értelmezzük! De akkor hogyan? 

Matematikafilozófiájában Lakatos számára a legfontosabb küzdelem, hogy ne csak 

álláspontját, hanem már kutatási területét is elhatárolja a matematikafilozófia kurrens 

irányzataitól. Ez a küzdelem testesül meg nemcsak a Bizonyítások és cáfolatokban96, de az 

összes ez idı tájt írott matematikával kapcsolatos munkájában. Ezek közül csak az „Infinite 

Regress and the Foundations of Mathematics”97 jelent meg abban az évben, amikor készült 

(1962). A „What Does a Mathematical Proof Prove?” a Bizonyítások és cáfolatokkal 

nagyjából egy idıben íródott (1959 és 1961 között), és Lakatos életében már nem jelent meg, 

ami nagy kár, mert itt Lakatos feladja inkognitóját, és részletesen kifejti mindazt, amit a 

Bizonyítások és cáfolatokban csak sejteni enged saját álláspontjából. „A Renaissance of 

Empiricism in the Recent Philosophy of Mathematics?”98 csak az elıadás elhangzása (1965) 

után két évvel jelent meg. A „Cauchy and the Continuum: the Significance of Non-Standard 

Analysis for the History and Philosophy of Mathematics” 1966-ban hangzott el egy 

konferencián, és a British Journal for the Philosophy of Science el is fogadta publikálásra, ám 

                                                 
95 Lakatos 1981, 17. o. 
96 Lakatos 1963-4 
97 Lakatos 1962 
98 Lakatos 1967 
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Lakatos még tovább akart dolgozni rajta, ezért visszavonta. Ezekben az írásaiban Lakatos 

még a heurisztika szót sem ejti ki a száján, nemhogy hozzájárulna valamivel az 

értelmezéséhez. 

A korai írásokban egyetlen kivételt találunk. „Az analízis-szintézis módszer”99 címmel 

posztumusz megjelent tanulmány elsı része még 1959 és 1961 között készült, és cambridge-i 

PhD disszertációjának egy fejezete volt. Ebben Lakatos a papposzi heurisztikából ismert 

analízis és szintézis fogalma segítségével elemzi az Euler-tétel korábbi bizonyítását. 

Tanulságai részint ismertek a Bizonyítások és cáfolatok 1963-4-ben publikált verziójából. Ez a 

tanulmány – noha egy kifejezetten heurisztikai témát taglal – stílusában sokkal közelebb áll a 

matematikafilozófiai írásaihoz, mint a Bizonyítások és cáfolatokhoz. A tudás trivializálásának 

Euklideszi-Karteziánus Programját vezeti be a papposzi heurisztika felıl, és mutatja meg a 

Program tarthatatlanságát. Vessünk hát egy pillantást a szövegre! 

Az analízis az, „amikor abból indulunk ki, amit keresünk”, „feltételezzük, hogy már 

megtaláltuk, már be van bizonyítva”. Logikailag tekintve tehát az analízis egy állítás 

következményeit méri fel. Amennyiben eljutunk a folyamatban egy olyan pontra, egy olyan 

állításhoz, amelynek igazságértékét már ismerjük, akkor elindulhatunk visszafelé. Ha a 

kérdéses következmény hamis, az azt jelenti, hogy az eredeti állítás is hamis volt. Állíthatjuk 

tehát a tagadását. Ha a kapott következmény igaz, abból még önmagában nem következik, 

hogy az eredeti állítás is igaz volt, hiszen hamis állításból igaz és hamis egyaránt érvényesen 

levezethetı. A kapott következmény igaz volta csak abban az esetben juttat el minket – 

legalábbis a hagyományos papposzi heurisztika szerint – a tétel igazságához, ha a logikai 

lépések, amelyeket tettünk, megfordíthatók. 

Lakatos azonban ezen a ponton túllép az antik heurisztikán. Az ı számára a 

legértékesebbek azok a rejtett lemmák, melyek létét a gondos bizonyításelemzés feltárja. A 

bizonyítás csak azokra a poliéderekre bizonyította a tételt, amelyekre a feltárt lemmák 

feltételei is igazak. Így az eredeti naiv sejtésbıl „bizonyításból-származó-tétel” lett. Ez a 

döntı különbség a két heurisztika között. A papposzi heurisztikában az analízis-szintézis 

folyamat vagy bizonyítja az eredeti tételt, vagy nem bizonyítja. Lakatos analízis-szintézis 

változata viszont helyesbíti azt.100 

Lakatos ugyanennek a cikknek a késıbb megírt részében azt teszi explicitté, hogy 

számára az informális matematikai bizonyítási eljárás célja nem az, hogy az axiómákból vagy 

korábban bizonyított tételekbıl bebizonyítson egy állítást. 

                                                 
99 Lakatos 1978g 
100 Lakatos 1981, 116. o. 1. lj. 
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Nem szívesen idézek késıbbi szövegeket, mert gyakran tapasztalható rajtuk Lakatos 

késıbb kidolgozott metodológiájának a nyoma, így félrevezetıek lehetnek a korai 

gondolatainak értékelését illetıen. Ez most kivétel. Lakatos megközelítésmódja ebben a 

tekintetben letisztult. Egy évtizeddel késıbb már pontosabban meg tudja határozni 

heurisztikája pozícióját. 

„Az én felfogásomban a probléma nem az, hogy egy állítást bebizonyítsunk a 

lemmákból vagy axiómákból, hanem hogy felfedezzünk egy alkalmas imaginatív 

gondolatkísérletet, mely ahelyett, hogy a tételt bebizonyítaná, tökéletesíti azt.”101 

Különös megfogalmazás. Mintha eltőnt volna belıle a metodológia eredeti célja: az igaz 

ismeret megtalálása. Lakatos heurisztikájának tárgya eszerint tehát nem a szigorúan vett 

matematikai bizonyítás lenne, ahogyan az egy kész axiomatikus rendszerbe illeszkedik, 

hanem az, ami Szabó Árpádnál az antik hagyományban jól ismert deiknymi, azaz 

gondolatkísérlet.102 Ez inkább próbálkozás, mint kész bizonyítás. Törekvése nem az, hogy a 

már ismert alapján újabb igaz ismerethez jusson. Fordított irányban gondolkodik. A célja, 

hogy sejtését pontosítsa. Keresi annak érvényességi tartományát. Nem ahhoz keres tehát 

fogódzókat, hogy igazolja, hanem ahhoz, hogy pontosabban lássa a határait. 

 Lakatos felfogása szerint ez tipikusan a fiatal, fejlıdı elméletek sajátja. A deiknymi 

matematikának ahhoz a korszakához tartozik, amikor még nem áll rendelkezésre egy 

mindenki által elfogadott axiómarendszer, ám már törekszenek arra, hogy állításaikat 

bebizonyítsák. Jellemzı lehetett a matematika Thalész és Euklidész közötti idıszakára. (A 

hagyomány Thalésznak tulajdonítja az elsı matematikai bizonyítást, és tudjuk, hogy 

Euklidész korában már voltak különbözı „Elemek” (axiómarendszerek), melyekbıl Euklidész 

a sajátját szintetizálta.103 (A kuhni terminológiában ilyen a preparadigmatikus korszak, 

amelyben még különbözı iskolák élhetnek egymás mellett, és versenghetnek az uralkodó 

pozícióért.) 

Ebbe a felfogásba remekül illeszkedik a Bizonyítások és cáfolatok Cauchyval 

foglalkozó fejezete. A matematikai analízis Cauchy korában még nem nyerte el ugyanazt az 

elismertséget, és a bizonyosságnak azt a státuszát, amelyet az euklideszi geometria már 

kivívott magának. Cauchy éppen csak elkezdte kidolgozni a szigorú analízist. 

                                                 
101 Lakatos 1978g, 96. o. 
102 Lakatos 1981, 25. o. 2. lj. 
103 Lakatos 1981 25. o. 2. lj. és 80. o. 
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Ám mit kezdjünk azzal a ténnyel, hogy az Euler-tétel a poliéderekre vonatkozik, és 

egyáltalán nem mondható, hogy megfogalmazása idején a geometria még csak fiatal, fejlıdı 

elmélet lett volna. Hogyan hozhatjuk ezt összhangba Lakatos fenti öndefiníciójával? 

A válasz tulajdonképpen egyszerő, és a következı fejezetben részletesebben is 

foglalkozunk egy vetületével. Lakatos egyszerően nem viszi végig az Euler-tétel bizonyítását 

egészen az axiómákig. Nem célja végigvinni e bizonyítást. Heurisztikájának mőködtetéséhez 

erre nincs szükség. Nem a geometria életkora az érdekes ebbıl a szempontból, hanem az 

Euler-tételé. (Lakatos gyakran kezeli az elmélet és a tétel fogalmát felcserélhetıként.) 

Ugyanakkor heurisztikája mőködtetését nem is zavarja, hogy ott van az axiomatikus 

geometria évszázadok alatt kidolgozott rendszere. A kérdés csupán az, meddig megyünk el a 

lemmák megfogalmazásában, vagy egy fogalom definíciójában. Az euklideszi geometria 

készen kínálja az alapfogalmaknak és axiómáknak egy rendszerét. Ha ebben a geometriában 

akarja bizonyítani tételét, Lakatosnak nem kell mást tennie, mint tovább haladni saját 

módszerével. Felhasználni a bizonyítást arra, hogy a tételt lebontsa lemmákra, és a lemmák 

bizonyítását addig folytassa, amíg el nem ér az axiómákig. Ehhez csupán két szabállyal kell 

kiegészítenie a bizonyítások és cáfolatok módszerét: 

6. Szabály: A bizonyításelemzés során kapott lemmákat, melyeket nem építettél be a 

tételbe, próbáld meg önállóan bizonyítani. Figyelj arra, hogy ezek bizonyításból származó 

feltételei hogyan módosítják annak a tételnek az érvényességét, amelyet eredetileg bizonyítani 

akartál. 

7. szabály: Folytasd az 1-6. szabályban megfogalmazott eljárást addig, amíg el nem 

jutsz az axiómákig, vagy az axiómákból már bizonyított tételekig. 

Ez a két szabály Lakatos számára már nem érdekes. Nem mond újat a felfedezınek. 

Legfeljebb azokat érdekli, akik tételeiket jólformált, konform matematikai elméletté akarják 

alakítani, mely illeszkedik a fennálló axiómarendszerek valamelyikéhez. Ez a kérdés egyik 

oldala. 

Van azonban egy másik oldala is. Ha a Bizonyítások és cáfolatokban zajló vitát 

visszavetítjük az igazi matematikatörténetre, már a tétel elsı – az igazi történeti – 

megfogalmazásában sem volt naiv a poliéder fogalma. Csak az osztálytermi dialógusban 

lehetett az. Ám valamit a diákok már értettek alatta akkor is, amikor a Tanár kimondta a tételt. 

Már amikor hozzálátnak a bizonyításhoz, rendelkeznek valamilyen háttértudással. A diákok 

tudták, mihez kezdjenek egy tétellel, hogyan értelmezzék a bizonyítás szituációját stb. Elég 

komoly – gyakorlati értelemben vett – háttértudással rendelkeztek nemcsak a matematikai 

érvelésben és cáfolásban, de a kérdésfelvetésben is. (Mindenki, aki valaha tanított 
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gyermeknek matematikát, tapasztalhatta, hogy ezt tanulni – és tanítani – kell.) Nem véletlenül 

jegyzi meg Lakatos is: „Tanulócsoportunk igencsak fejlett”104 Ha azonban ez így van, akkor 

oda jutottunk, hogy a naiv fogalom legfeljebb csak egy bizonyos tétel, egy bizonyos 

fejlesztési folyamat szempontjából naiv. Olyan fogalmak is kerülhetnek hasonló helyzetbe, 

amelyek jóldefiniáltak, csak éppen a tétel szempontjából, a tétel feltételeiként nem lettek még 

jól körülhatárolva. 

Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy nincs valódi korlátja annak, hogy a 

bizonyítások és cáfolatok módszerét kidolgozott, klasszikus értelemben vett axiomatikus 

elméletek megléte esetén is alkalmazhassuk a tételek fejlesztésére. 

Ha Lakatos heurisztikáját eddig – saját késıi öndefinícióját követve – a tudomány 

preparadigmatikus (pre-axiomatikus) idıszakaira tartottuk alkalmazhatónak, akkor ezt ki kell 

egészítenünk. Természetesen alkalmazható a paradigmatikus (axiomatikus) idıszakra is. 

Ahogy ez valóban összhangban van azzal, hogy „Az empirizmus reneszánsza a mai 

matematikafilozófiában?” c. elıadásában azt emeli ki, mennyire félrevezetı a kortárs 

matematika tisztán formális megközelítése. 

A bizonyítások és cáfolatok módszerének alkalmazásában a korlátozó tényezı nem az, 

hogy van-e paradigma (vagy uralkodó elmélet), amelyhez viszonyulhat a kutató, hanem hogy 

ez formális vagy informális elmélet-e. De ez a kérdés már Lakatos heurisztikájának határaiig 

vezet bennünket. 

 

3. Ahol Lakatos heurisztikája megállt 

Lakatos filozófiáját sokan bírálták hitelessége, a történeti szövegekkel való bánásmódja, 

filozófiája alkalmazhatósága vagy éppen emberi hibái miatt, melyeket visszatükrözıdni láttak 

(vagy látni véltek) filozófiájában. Az eredeti primer matematikatörténeti – és filozófiai - 

szövegek kezelésérıl már volt szó. Valójában minden szöveg lábjegyzetbe kerül Lakatos 

racionális rekonstrukciójában. Lakatos filozófiájának alkalmazhatósága több szempontból is 

megkérdıjelezhetı. Ebben a fejezetben csupán azt a három témakört veszem szemügyre, ahol 

Lakatos maga húzza meg filozófiája határait: 

• Lakatos nem foglalkozik a matematika fejlıdésének a formális axiómarendszerek 

bevezetése következtében megváltozott modelljeivel. Azaz nem foglalkozik a XIX. 

század utáni fejlıdés modelljeivel. Nem foglalkozik azzal, hogy ezek az új 

                                                 
104 Lakatos 1981, 25. o. 1. lj. 
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fejlıdésmodellek milyen következményekkel járnak a matematikai heurisztikára 

nézve. 

• Amikor egy területnek van (Lakatos terminológiájában kifejezve) uralkodó elmélete 

vagy (Kuhn terminológiájával) paradigmája, akkor a paradigmán kívül felmerülı 

problémákat is lefordítják a paradigma nyelvére. Lakatos világossá teszi, hogy e 

fordítási eljárás számos problémát rejt, ám nem foglalkozik a fordítás heurisztikájával 

(vagy hermeneutikájával). 

• Lakatos beszél a Bizonyítások és cáfolatokban arról, hogy vannak bizonyos 

korszakokban uralkodó elméletek. E fogalom számos ponton közel áll a kuhni 

paradigmákhoz. Ugyanakkor Lakatos csak megemlíti, hogy érdekes volna kidolgozni 

a tudománytörténetet mint az uralkodó elméletek történetét, maga azonban 

intellektuális fejlıdése során nem ebbe az irányba lépett tovább. 

3.1. A modern matematika fejl ıdési mintái 

„A mi gondolatmenetünk ott kezdıdik, ahol Pólya megállt”105 – írta Lakatos a Bizonyítások és 

cáfolatok bevezetı fejezetének végén. Kérdésünk most: hol állt meg Lakatos? Ha valaki 

folytatni akarná heurisztikáját oly módon, ahogy ı folytatta és továbbfejlesztette Pólyáét, 

akkor hol lenne az a legkézenfekvıbb pont, amit mintegy ı maga felkínál a heurisztika 

kidolgozatlan területeként? 

 Miután Pólya a diákokkal áttekintette a sejtés indukció és analógia segítségével 

történı megfogalmazását, az ellenırzésre újabb és újabb példákat keres, melyek poliéderek 

többféle sokaságára mutatják meg (noha nem bizonyítják) a sejtés igazságát, majd 

szembesülve a „képkerettel”, a sejtés érvényességi körét a „biztonságos” konvex poliéderek 

tartományára szőkíti le. Lakatos ezután bemutat egy bizonyítást, és miközben az újabb és 

újabb ellenpéldákkal szembesíti hallgatóit, folyamatosan bemutatja a sejtés és a bizonyítás 

fejlesztésének módját: a bizonyítás és cáfolatok módszerét. A bizonyítások és cáfolatok 

módszeréhez már egynél több bizonyítás szükséges, ám még mindig ugyanazon a terepen, a 

kváziempirikus matematika területén mozgunk. E matematika nyelve részben tartalmaz csak 

jóldefiniált kifejezéseket, számos fogalomról (ráadásul olyan fontos fogalmakról, mint 

’poliéder’, ’minden’, …) menet közben az derül ki, hogy mégsem egyértelmő a tartalmuk. 

 A matematika történetében ez a folyamat talán önmagában még nem idézte volna elı a 

formalizálás folyamatát és az új típusú – formális – axiómarendszerek megfogalmazását, ám 

számos tényezı (az arab algebra megjelenése Európában, a számfogalom kiterjesztése, a 
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projektív geometriában a dualitás elve, …) összhatásában azt eredményezte, hogy a 

matematika – legalábbis az axiómarendszerek megfogalmazásában – átlépett egy teljesen 

formális szintre.106 Ez a matematikai elméletek addig soha nem látott általánosságát 

eredményezte, és felhívást jelentett új, váratlan területeken történı alkalmazásukra. Lakatos 

ezen a ponton így fogalmaz: 

„A XIX. századi matematikai kritika egyre több fogalmat tágított ki, és egyre több 

terminus jelentéstartalmát helyezte át az állítások logikai formájára és a néhány 

(még) ki nem tágított terminus jelentésére.” 

 Amit a tantermi dialógusban „radikális fogalom-kitágításnak” nevezett el, az valójában 

a jelentés teljes kivonása volt a matematika alapvetı terminusaiból. A legtöbben úgy érezzük, 

mint Béta, hogy 

„a matematikusok sohasem fogják elfogadni a cáfolatnak ezt az utolsó, vad 

formáját!”. 

Vagy legalábbis addig így érezzük, amíg szembe nem kerülünk a projektív geometriában a 

dualitás elvével, majd a számelmélet, a geometria, az algebra, a halmazelmélet modern 

axiomatikus felépítésével. A formális axiómarendszerek épp azt mutatják, amit a Tanár így 

fogalmaz: 

„Téved, Béta. Már el is fogadták, és ez fordulópontot jelentett a matematika 

történetében. A matematikai kritikának ez a forradalma megváltoztatta a 

matematikai igazság fogalmát, a matematikai bizonyítás elıírásait és a 

matematika fejlıdésének modelljeit!” (kiemelés az eredetiben!) 

 Ez az a pont, ahol Lakatos megáll. A Bizonyítások és cáfolatok eredeti kiadása107 itt 

végzıdik. Lakatos nem foglalkozik a matematika fejlıdésének a formális axiómarendszerek 

bevezetése következtében megváltozott modelljeivel, ahogy azzal sem foglalkozik, hogy ezek 

az új fejlıdésmodellek milyen következményekkel járnak a matematikai heurisztikára 

nézve. A téma vizsgálatára egy 1962-ben publikált cikkében tér ki, melynek címe: „A 

végtelen regresszus és a matematika alapjai”. E cikkben azonban már nem a heurisztika, és 

nem a tudományfejlıdési modell a központi téma. Sokkal inkább a matematikafilozófia 

hagyományos kérdéseivel foglalkozik: a bizonyosság és a matematika alapjainak 

problémájával. 

                                                 
106 E folyamat részletesebb elemzésére tettem kísérletet a Ropolyi-Szegedi: A tudományos gondolkodás története 
c. kötet “Új axiomatizálás” fejezetében. (Vö. Kiss 2000) 
107 Lakatos 1963-64 
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Lakatos soha nem gondolta, hogy a bizonyítások és cáfolatok módszere univerzális 

heurisztika volna, ahogy egyes kritikusai állítják,108 és nem tett úgy, mintha a matematika 

fejlıdésének ez volna az egyetlen mintája. Sem a heurisztikai szabályok értelmében, sem a 

matematika történeti fejlıdésének tekintetében. Lakatos egész életében tervezte egy könyv 

megírását melynek címe The Changing Logic of Scientific Discovery lett volna. Azt, hogy 

tisztában volt e fejlıdésminták és szabályok változékonyságával, már a Bizonyítások és 

cáfolatok eredeti változatának végén explicitté tette109: 

„a matematikai kritika forradalma megváltoztatta a matematikai igazság 

fogalmát, megváltoztatta a matematikai bizonyítás standardjait, és megváltoztatta 

a matematika fejlıdésének mintáit.”110 (kiemelés az eredetiben) 

 Mindazonáltal Lakatos a Bizonyítások és cáfolatokban nem kínált heurisztikai 

szabályokat a fejlıdés új korszaka számára. Röviden egy példán bemutatta ugyan az új 

matematikai gondolkodás fı mintáit, ezt azonban nem dolgozta ki részletesebben. 

 Úgy vélem tehát, nincs igaza Kvasznak abban, hogy „ha Lakatos tovább élt volna, 

akkor a bizonyítások és cáfolatok heurisztikus arzenálját alkalmazta volna más területeken 

is”111. Ehelyett inkább úgy vélem, hogy ha a modern matematika problémája továbbra is 

érdekelte volna, akkor többet írt volna a fordítás problémájáról, azaz az értelmezés 

problémájáról a matematikában. 

Ugyanakkor mélyen egyetértek Kvasszal abban, hogy a matematika fejlıdésének 

kutatása nem zárul le a Bizonyítások és cáfolatokkal. Amit Pólya és Lakatos csak elkezdtek, 

mások folytathatják: leírni a felfedezés új, termékeny útjait, és a tudomány történeti 

fejlıdésének mintáit. Ezt tették többek közt olyan tanítványai és barátai is, mint John 

Worrall112 és Elie Zahar113 is. 

  

3.2 A fordítási problémák heurisztikája 

Mint már említettük, a Bizonyítások és cáfolatok 1976-os kiadásába a szerkesztık még 

beillesztettek egy II. fejezetet, mely az eredeti 1963-64-es kiadásban nem szerepel. Ez a 

fejezet egy részlet Lakatos PhD disszertációjából. 

                                                 
108 Kvasz 2002 
109 A tanítványai által szerkesztett 1976-os kiadásnak (Lakatos 1976) csupán az elsı része az, amit Lakatos 1963-
64-ben a British Journal for the Philosophy of Science-ben is publikált. A második fejezet a PhD disszertációja 
addig publikálatlan részét tartalmazta. 
110 Lakatos, 1976, p. 104-105 
111 Kvasz 2002 p. 218 
112 Worrall 2002 
113 Zahar 1989 
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E fejezetben Lakatos az Euklideszi Programot képviselı Epszilon bizonyításán 

mutatja be, miként módosul a bizonyítási probléma, amikor az eredeti geometriai problémát 

Epszilon – aki valójában Poincarét képviseli a vitában - a vektoralgebra „tökéletesen ismert 

terminusaira” fordítja le, hogy elkerülje a fogalomkitágítással járó problémákat. A régi jó 

háromdimenziós poliéderek itt n-dimenziós mátrixok k-dimenziós politopiáivá válnak. Az 

Euler-tétel az ı megfogalmazásában így hangzik: 

„Ha a kör-terek és a határoló terek egybeesnek, a 0-lánc-tér dimenzióinak 

száma mínusz az 1-lánc-tér dimenzióinak száma plusz a 2-lánc-tér dimenzióinak 

száma egyenlı 2-vel”.114 

Bizonyítása ezek után éppoly meglepı, mint az általa bevezetett poliéder-fogalom, és 

felmerül a kérdés, hogy az általa politopiáknak nevezett mátrixok valójában milyen 

viszonyban vannak a poliéderekkel. Egyértelmő, hogy még a háromdimenziós terünkben is 

számos olyan alakzat vagy objektum van, amely kielégíti ezt a definíciót, a hagyományos 

értelemben azonban nem poliéder. Lakatos maga is mutat ilyen „poliédert”, melynek lapjai 

úgy metszik át egymást, hogy ott nem keletkezik él – ám a négydimenziós térben ez a 

probléma ezzel a testtel már nem merül fel. Gamma igen keményen így fogalmaz: 

„... két lehetıség közül kell választanod. Mondhatod azt, hogy ’a 

matematikust szakmai fogalmaink köznapi értelme nem érdekli… A matematikai 

definíció megteremti a matematikai jelentést.’115 Ebben az esetben a poliéder 

fogalmának definiálása azt jelenti, hogy a régi fogalmat egészen elvetjük, és egy 

új fogalommal cseréljük fel. Ekkor viszont ha a te ’poliédered’ és bármely igazi 

poliéder között bármilyen hasonlóság adódik, az teljesen véletlenszerő, és 

álpoliédereid tanulmányozásával semmi biztosat nem tudhatsz meg az igazi 

poliéderekrıl. Ha a másik lehetıséget választod, ragaszkodsz ahhoz az 

elképzeléshez, hogy a definiálás tisztázás, a lényegi sajátosságok explicitté tétele, 

egy terminus lefordítása vagy a jelentést megırzı átalakítása érthetıbb nyelvre. 

Ebben az esetben definícióid sejtések, s lehetnek igazak, lehetnek hamisak.”116 

Valóban ennyire egyszerő lenne? Pusztán nyelvfilozófiai meggyızıdés kérdése, mit tartunk a 

definíció szerepérıl? Ha megvizsgáljuk a fogalomfejlıdésrıl szóló fejezetet a mőben, kiderül, 

hogy a probléma ennél komplexebb. Ott még nem a fordításról van szó, ám éppúgy arra 

látunk példát, hogy egy fogalom új jelentést kap. 

                                                 
114 Lakatos 1981, 170. o. 
115 Lakatos idézi Pólyát: Pólya 1977, 78. o.  
116 Lakatos, 1981, 160-161. o. 
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3.2.1 Fogalomfejl ıdés 
 Gondoljunk csak vissza arra, hogyan változott a poliéder fogalma a Bizonyítások és 

cáfolatok I. részében! Elsı ránézésre úgy tőnhet, hogy a szöveg alátámasztja azt a közkelető 

tudománytörténeti felfogást, miszerint a tudományok fejlıdésével a korábban "homályos" 

fogalmak "tisztázódnak", egyre pontosabban definiálják ıket, s lassanként a világosság és 

egzaktság váltja fel a kezdeti sötétben tapogatózást. Ha ez igaz, akkor a bizonyításokból 

származó, elméleti fogalmak tisztázzák a naiv fogalmak pontatlanságát - a bizonyítások és 

cáfolatok módszerével tehát eloszlathatjuk a fogalmainkat körülvevı homályt. Valóban így 

van ez? Lakatos szerint nem. Bár az elméletbıl származó fogalmak valóban világosabbak, 

jobban körülhatároltak, mint amilyenek a naiv fogalmak voltak, ám ennek a naiv jelentés 

eltőnése az ára. 

 A naiv fogalom eredetileg definiálatlan. Nincs szükség definícióra, mert úgy tőnik, 

mindenki számára világos, mirıl van szó. Definiálása csak akkor válik szükségessé, amikor 

támadások érik a segítségével megfogalmazott állításokat. Az ennek hatására megszületı 

védekezı típusú (pl. "torzszülött-kizáró") definíciók azonban még általános elfogadásuk 

esetén is csak pillanatnyi megnyugvást eredményeznek. Nincs olyan informális definíció, 

melynek segítségével egyértelmővé lehetne tenni egy fogalmat - a definíciók végtelen 

regresszusát nem lehet megállítani. Így mindig lehet a definíción belül maradva úgy 

értelmezni a fogalmat, hogy az értelmezésünknek megfelelı ellenpéldával megcáfolhassuk a 

kiszemelt tételt (erre idéz számos példát a Bizonyítások és cáfolatok I. része). A történelem 

szereplıi számára a kritika elfogadása intellektuális tisztesség dolgának tőnik. E lépés - úgy 

láthatják - a fogalom rejtett, eddig fel nem fedezett aspektusát tárja fel. Azaz a szemük elıtt 

rejtve marad az, amit a történeti visszapillantás fényében, történeti érzékünkkel felvértezve mi 

már észrevehetünk: hogy a bizarr ellenpéldák tágították ki a matematikai univerzumot. A 

megváltozott világban ugyanaz a definíció már mást jelent, túl általános a tétel szempontjából, 

ezért az eredeti határok visszaállítása végett kellett látszólag szőkíteni a definíciót. 

 A tudomány fejlıdésében igazán lényeges szerepet játszó mozgás azonban nem ez, 

hanem az elméleti fogalmak születése. Amikor a Bizonyítások és cáfolatokban az Euler-tétel 

igazságáról folyik a vita, kapunk rá bizonyítást, de találunk ellenpéldákat is. A sajátos helyzet 

nyomán meginduló bizonyításelemzés117 feltárja a bizonyítás azon pontjait, melyek 

megbuknak az ellenpéldán. Ezek vagy hamis segédtételek, vagy olyan rejtett lemmák, melyek 

igazságát eleve feltételeztük, anélkül, hogy kimondtuk volna. Ha mármost ezeket a lemmákat 

                                                 
117 Lakatos 1981, 23-71. o. 
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feltétellé alakítva beépítjük a tételbe118, akkor tételünk elég hosszú lesz. E beépített 

feltételeket azonban külön meghatározásokként ki is emelhetjük a tétel elé, és akkor már csak 

elég egy szóval utalnunk azokra a dolgokra, melyekre a feltételünk teljesül: így születnek a 

bizonyításból (avagy elméletbıl) származó fogalmak. Ezek elméletet de legalábbis 

(bizonyított) tételt hordanak a hátukon, s ez adja intellektuális súlyukat. 

"Semmi esetre sem nevezném a bálnát halnak, a rádiót hangos doboznak (ahogy a 

primitív népek teszik), és nem idegesít, ha egy fizikus az üvegrıl mint folyadékról 

beszél. A haladás folyamán valóban elméleti osztályozás, azaz elméletbıl 

(bizonyításból, vagy ha úgy tetszik, magyarázatból) származó osztályozás váltja 

fel a naív osztályozást,"119 

mondja a vita egyik szereplıje a mőben. Jól láthatóan Lakatos egyértelmően értékesebbnek 

tartja az elméleti fogalmakat, mint a naiv fogalmakat. 

 Az elméleti és a naiv fogalom-kitágítást egyaránt a kritika serkenti, s ezzel a vita a 

tudományos haladás alapvetı mozgatórugójává válik. A tudományos nyelvnek a haladással 

együttjáró változása azt eredményezi, hogy a tudósok olykor félreértik egymást. De ne ítéljük 

ezt meg túl szigorúan. Lakatos szerint elhibázott az a nézet, mely a racionális vita 

elıfeltételévé szeretné tenni, hogy a résztvevık - a zőrzavart elkerülendı - elıre definiálják 

fogalmaikat. Nem a fellépı végtelen regresszus problémája miatt, hanem mert Lakatos épp 

azt mutatja fel a matematikában, hogy a fogalomalkotás nem autonóm: az értelmes definíciók 

épp a vitából születnek meg. 

 

3.2.2 Fogalomváltás 
 Amikor tehát a naiv fogalmat egy elméletbıl származó fogalom váltja fel, 

egyértelmőnek tőnik az értékelése. Mi a helyzet azonban akkor, amikor az egyik elméletbıl 

származó fogalmat lefordítjuk egy másik elmélet nyelvébe? Hiszen ezekben az esetekben az 

eredeti fogalom éppúgy elméletet hordoz, mint az új. Hogyan segítheti itt a kritika az 

elméletek fejlıdését? 

 Epszilon a korábbi fejezetben leírt euklideszi program képviselıjeként a poliéder 

immár bizonyításból származó, ám még mindig kissé bizonytalannak tőnı fogalmát a 

vektoralgebra “tökéletesen jól ismert” terminusaira fordítja le. Minden kicsit is 

kétségbevonható terminus jelentését rögzíti. E célból elıször a mechanikai, majd a geometriai 

                                                 
118 i.m. 50-71. o. 
119 i.m. 137. o. 
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szemléletre utalókat is kirekeszti. Még a Tanár is azt mondja “úgy vélem, ez a fordítási 

módszer a lényege Epszilon bizonyítása bizonyosságának és véglegességének”120. 

 Ezen a ponton Lakatos túllép az általa már vizsgált nyelvfilozófiai kérdésfelvetésen. A 

valódi kérdés már nem egyszerően az, hogy honnan származik a tudományos terminusok 

jelentése. Epszilon ugyanis nemcsak a fogalmakat fordítja le egy másik elmélet terminusaira, 

hanem ezzel az egész problémát új módon állítja elénk. Eddig egy geometriai tétel geometriai 

bizonyítását kerestük korábban ismert geometriai összefüggések (axiómák vagy azokból már 

bizonyított tételek) segítségével. Most pedig egy algebrai tétel áll elıttünk. A szereplıi terek, 

mátrixok, a bizonyításhoz az összefüggéseket pedig a vektorterek elméletében fogjuk keresni, 

vagy olyan elméletekben, amelyekre az is támaszkodik (pl. halmazelmélet, logika, 

csoportelmélet…). 

A matematikusok számára ebben nincs semmi különös. Sıt, épp ez az egyik szépsége 

a matematika elméleti szervezıdésének. Ha egy geometriai tételnek van algebrai megfelelıje, 

vagy általánosítása, az éppen arra utal, hogy mennyire szorosan összefüggenek a matematika 

különbözı területei. Tehát többek közt épp az ilyen fordítások mutatják meg a matematika 

egységét, ami a számukra alapvetı tapasztalat. 

Heurisztikai tekintetben azonban ez nagyon is érdekes problémakör. Az eredeti 

fogalmi keret, melyben egy probléma megfogalmazódott, különbözik attól, amiben a 

megoldást keressük. Választ keresünk egy kérdésre, s egy új terület váratlanul ígéretes 

alternatívát kínál a probléma megfogalmazásához. 

A fordítással kapcsolatos kérdések egészen alapvetıek is lehetnek: Pl.: el lehet-e 

dönteni formalizálással egy nem formális bizonyítás érvényességét? Történeti dimenzióba 

helyezve: eldönthetı-e egy gondolat helyessége vagy egy gondolatmenet érvényessége, ha 

saját mai tudásunk nyelvére fordítjuk le? Lakatos szerint a válasz: nem, mivel távolról sem 

egyértelmő, miként kell a fordítást elvégezni. Látni fogunk példákat is arra, mennyire nem 

triviális egy ilyen fordítási feladat. 

A formalizálás éppúgy, mint sokszor a fordítás, a gondolatmenet alapos átdolgozása. 

Függ attól az elmélettıl, amelybe fordítunk, s függ a kérdéses problémától is. Így az adott 

szövegnek tudományos értelmüket illetıen is különbözı fordításai s különbözı formalizálásai 

lehetségesek: beszélhetünk igazoló vagy cáfoló fordításról, és igazoló vagy cáfoló 

interpretációról: 

                                                 
120 Lakatos 1981, 176. o. 
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„Bármely állítás megfogalmazásában szereplı terminusoknak mindig van 

egy eléggé szők értelmezése ahhoz, hogy az állítás igaz legyen, és egy eléggé tág 

értelmezése ahhoz, hogy hamis legyen. Hogy melyik értelmezést akarjuk 

alkalmazni és melyiket nem, természetesen szándékainktól függ.”121 

Ugyanezen az alapon beszélhetünk igazoló fordításokról (melyek igazoló 

értelmezésen alapulnak, s a gondolatmenet helytállóságát mutatják be) illetve cáfoló 

fordításokról (melyek a szöveg cáfoló értelmezésén alapulnak). Azaz bármi derül is ki a 

fordítás vagy formalizálás során, az nem jár semmilyen következménnyel az eredeti érvelésre 

nézve. Lehet, hogy megcáfolja, de az is lehet, hogy csak egy cáfoló fordítással van dolgunk, 

és ez vezet félre az eredeti gondolatmenet értékelésében. 

Lakatos elképzelése e tekintetben elég radikális. Mikor Delta – L. Félixet idézve – azt 

mondja, hogy „a racionalitás a változatlan, egzakt fogalmaktól függ”, arra Lakatos így 

válaszol: 

„Miért nem fogadjuk el, hogy nullával egyenlı az a képességünk, hogy 

pontosan megfogalmazzuk azt, amire gondolunk, tehát az a képességünk is 

nullával egyenlı, hogy bebizonyítsunk valamit? Ha azt akarjátok, hogy a 

matematikának jelentése, tartalma legyen, le kell mondanotok a bizonyosságról. 

Ha bizonyosságot akartok, meg kell szabadulni a jelentéstıl. A kettı együtt nem 

megy. Az üres fecsegés cáfolhatatlan, a tartalmas állítások fogalom-kitágítással 

megcáfolhatók.”122 

S noha Gamma azonnal rávágja a választ: „Akkor az utóbbi kijelentéseid is megcáfolhatók, s 

ezt te is tudod”123 Valójában Lakatos mégis errıl a szkeptikus álláspontról támadja azokat, 

akik úgy vélik, hogy a matematikai igazság és jelentés rögzíthetı. Érveit pedig – mint láttuk –

a matematika történetébıl hozza. 

 A fordítási eljárásokkal kapcsolatos heurisztikai problémák sajátos, új problémakört 

képviselnek a heurisztikában. Lakatos ezen az egyetlen egy példán124 – Poincaré bizonyításán 

– bemutatja ugyan, hogyan történik a fordítás, de azt már nem tudjuk meg, hogyan lehet 

fejleszteni az ilyen típusú problémamegoldási kísérleteket. A fordítás heurisztikája már nem 

                                                 
121 Lakatos 1981, 148-9.o 
122 Lakatos 1981, 152-153. o. 
123 uo. 
124 A mő 1976-os kiadásába a szerkesztık függelékként beillesztettek még egy részt Lakatos doktori 
disszertációjából. Ez ugyan nem a fordítás problémájára fókuszál, ám szerepel benne Cauchy, aki szigorúsági 
forradalma jegyében az analízis homályos terminusait „az aritmetika tökéletesen ismert terminusaira” fordította 
le. (Lakatos 1981, 199-200. o.) 



 - 60 - 

része a Bizonyítások és cáfolatoknak. (Természetesen nem természetes nyelvek, hanem 

elméletek – vagy paradigmák – közötti fordítást értve ez alatt.) 

"A fordítási eljárások problémák roppant tárházai … általában meggyorsítják 

mind az uralkodó, mind a beolvasztott elmélet fejlıdését, de késıbb, amint a 

fordítás gyenge pontjai elıtérbe kerülnek, a fordítás a további fejlıdés gátjává 

válik"125. 

Ezek a Bizonyítások és cáfolatok utolsó mondatai. Sajnos, Lakatos hiába tervezte, soha 

nem dolgozta ki a matematikatörténet ilyen felfogását, nem tárta fel e paradigmákat vagy 

gondolkodási sémákat. A modern, 20. századi matematika filozófiai megközelítése pedig épp 

ezt tenné elengedhetetlenné. 

 

3.3. Az uralkodó elméletek története a matematikába n 

 

 Az uralkodó elmélet fogalma a Bizonyítások és cáfolatok II. részében – tehát szintén a 

szerkesztık által beillesztett részben – kerül elı. Uralkodó elméletnek Lakatos azokat az 

elméleteket nevezi, melyeket a tudománytörténet egyes korszakaiban annyira alapvetınek és 

megalapozottnak tekintettek, hogy más területek problémáit is ezek nyelvére igyekeztek 

lefordítani. A terminust Epszilon vezeti be olyan tökéletesen ismert terminusokkal és hibátlan 

levezetésekkel felépített - tehát euklideszi típusú - elméletek jellemzésére, mint például az 

aritmetika, a geometria, a logika vagy a halmazelmélet. Az olyan elméletek, melyek homályos 

terminusokat vagy bizonytalan levezetéseket tartalmaznak, mint pl. a XVIII. században az 

analízis vagy a valószínőségszámítás – ezen eszmény elérését úgy is elérhetik, ha 

terminusaikat valamelyik már megalapozott elméletre való lefordítással is törekedhetnek. 

Ezeket a már megalapozott elméleteket nevezi Epszilon uralkodó elméleteknek. 

 Lakatos ennél kifinomultabb módon kezeli ezt a kifejezést. Figyelembe veszi, hogy az, 

ami egy adott korszakban tökéletesen biztosnak és jól megalapozottnak tőnt, egy másik 

korszakban elveszítette ezt a pozícióját. Lakatos tehát történeti dimenziót ad e fogalomnak. 

„Az uralkodó elméletek … megváltozása egész tudásunk átszervezésével jár. Az 

ókorban az aritmetika paradox jellege, sıt, látszólagos következetlensége, arra 

késztette a görögöket, hogy mondjanak le az aritmetikáról mint uralkodó 

elméletrıl, és helyettesítsék a geometriával. Arányelméletük azt a célt szolgálta, 

                                                 
125 Lakatos 1981, 182. 1. lj. 
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hogy az aritmetikát lefordítsák a geometriára. Meg voltak gyızıdve arról, hogy az 

egész csillagászat és az egész fizika lefordítható a geometria nyelvére. 

 Descartes nagy újítása volt a geometria felcserélése az algebrával; talán azért, 

mert azt hitte, hogy az uralkodó elméletben magának az elemzésnek kell az 

igazságra vezetnie. A modern matematika ’szigorúsági forradalma’ voltaképpen 

az aritmetika uralkodó jellegének helyreállításából állt; ez a hatalmas program a 

matematika aritmetizálását jelentette Cauchytól Weierstrassig. A döntı lépés a 

valós számok elméletének kidolgozása volt … 

Russell viszont a logikát tette az egész matematika uralkodó elméletévé. E kérdés 

történetét esetleg új megvilágításba helyezheti a metamatematika történetének 

egy olyan értelmezése, mely azt az uralkodó elmélet kereséseként fogja fel ...”126 

(kiemelés tılem – Kiss)  

 

 Úgy vélem, nemcsak a metamatematika, de a matematika történetének olyan 

értelmezése is érdekes lehet, mely azt az uralkodó elméletek változásának fényében 

vizsgálja.127 Külön érdekes az a kérdés, hogy mi a kapcsolat Lakatos „uralkodó elmélet” 

fogalma és Kuhn paradigma koncepciója között. 

 

 

4. Paradigma és heurisztika 

 Amikor paradigma és heurisztika viszonyát vizsgáljuk, nem Kuhn teljes elméletét 

annak történeti fejlıdésében, és nem is Lakatos teljes életmővét tesszük vizsgálat tárgyává. 

Egyrészt Lakatos elméletét leszőkítjük a matematikai heurisztikával kapcsolatos vizsgálataira. 

Így nem vonjuk be a vizsgálatba sem a kutatási programok metodológiáját (csak ahol 

feltétlenül szükséges a fogalmi tisztázás végett), sem Lakatos tudományfejlıdési modelljét, de 

még matematikafilozófiáját sem. Másrészt Kuhn elméletébıl is kihagyjuk a 

tudományfejlıdési modellt. Nem azért, mintha úgy vélnénk, hogy bármelyikük filozófiája 

teljes egészében megérthetı lenne ezek nélkül. Ám amikor a tanulmány fókuszául a 

felfedezés folyamatát vizsgáló heurisztikát jelöltük meg, akkor ez szükségképpen 

önkorlátozással jár. 

                                                 
126 Lakatos 1981, 181. o.1. lj. 
127 Ilyen jellegő matematikatörténeti összefoglalóra tettem kísérletet A tudományos gondolkodás története 
(Ropolyi-Szegedi (szerk) 2000) kötetben (Vö. Kiss 2000). 
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 Abban aligha láthatunk problémát, hogy matematikai paradigmákról beszéljünk. A 

matematikai kutatást pontosan ugyanúgy meg lehet ragadni paradigmakövetı 

tevékenységként, mint a természettudományos kutatást. Azt értve ez alatt, hogy a kutatás egy 

adott területen (pl. euklideszi geometria) olyan alapokra épül (az euklideszi geometria 

axiómarendszere), melyek nemcsak az alapvetınek tekintett axiómákat és tételeket, 

(amelyekbıl az újonnan felfedezendı további geometriai tételeknek levezethetınek kell lenni) 

valamint a felhasználható levezetési szabályokat határozzák meg. A geometria közismert 

fogalmai megadják azt az alapnyelvet, melybıl a kutató kiindulhat. A képzés során számos 

példát megismer, melyek mintákat adnak a problémák megoldására. Az elıadásokon hallott 

bizonyítások és kollégái munkái követhetı példákat jelentenek tételek bizonyítására. A 

matematikai praxis szorosan összeszövıdik ugyan a matematikai elmélettel, ám annál sokkal 

gazdagabb. A kutatás alapja tehát nem azonos a matematika elméleti alapjaival. Azt sem 

szívesen mondanám, hogy a matematikai elmélet alapja a matematikai praxis. A paradigma 

fogalma épp azért tőnik alkalmas megoldásnak, mert benne természetes módon szövıdik 

össze az elméleti és gyakorlati. 

Ha paradigmáról van szó, akkor természetesen a matematikusok tényleges kutató 

tevékenységére gondolunk. Ez a kívülálló számára tételek bizonyítását jelenti, illetve sejtések 

cáfolatát. Lényegében azt, ahogy a matematika elméleti konstruktuma tovább épül. A 

tényleges kutatói tevékenység azonban ennél sokkal több, és részben egészen más természető. 

Ahhoz, hogy lássuk e folyamatban a heurisztika szerepét, az elméletek és bizonyítások mögé 

kell néznünk. 

Reuben Hersh – Goffmann intézményelemzése nyomán – egy szemléletes példával él. 

Bizonyos intézményeknek (pl. színház, étterem) jól elkülöníthetı a nyilvános és a privát – a 

vendégek elıl elzárt – tere. A háttér a bennfentesek területe. A matematika esetében az elıtér 

az, amit az elıadásokon, szakkönyvekben, szakfolyóiratokban láthatunk belıle. 

„Az elıtér matematikája formalizált, szabatos, rendszerezett és elvont. Definíciók, 

tételek, megjegyzések váltják benne egymást. A kérdéseket vagy megválaszolják, 

vagy ’nyitott kérdésnek’ tekintik. A fejezetek a célkitőzés megfogalmazásával 

kezdıdnek, és a végén be is váltják ígéretüket. 

A hátérben őzött matematika töredékes és intuitív, próbálkozások és félmondatok 

jellemzik. Megnézzük ezt vagy azt. Azt mondjuk, ’esetleg’ és ’mintha’.”128 

                                                 
128 Hersh 2000, 38. o. 
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Ez a matematika háttere. A gyakorló matematikusok matematikája, a matematikus tényleges 

kutató tevékenységének alapvetı része. Az a matematikai praxis, melynek eredményeképpen 

végül elıáll a matematika mint elméleti rendszer. A matematikának nem az eszményi, hanem 

az esendı oldala. A próbálkozások, találgatások, a heurisztikus feltáró tevékenység, az 

elméletek ellenırzésének, az induktív és analógiás gondolkodásnak a területe, ahol fontos 

szerepet kap a bizonyítások és cáfolatok módszere. A színpadra azonban legtöbbször már csak 

vagy a bizonyítás vagy a cáfolat kerül. 

Az intézmények esetében fontos szerepe van az elıtér és a háttér elkülönítésének. 

Képzeljük el, hogy az étteremben már csak a konyhában tudnának nekünk asztalt teríteni! 

Vagy egy színházi elıadást a színfalak mögül kellene végignéznünk! Alapvetı változás lenne 

az élményben, amire nem feltétlenül vágyik mindenki. 

Abban, hogy a matematika filozófiája alapvetıen az elıtérrel foglalkozik, minden 

bizonnyal nagy szerepe van annak, hogy a matematikai tudás a filozófia kezdetei óta 

kitüntetett. Az egyetlen, ahol úgy tőnhet, hogy sikerült elérni a sokak által más területeken 

vágyott bizonyosságot. Ám a matematika filozófiája Hersh szerint nem engedhetné meg 

magának, hogy csupán az elıtérrel foglalkozzon. Pólya, Lakatos és Wittgenstein nyomán a 

matematika „humanista filozófiáját” igyekszik kidolgozni, melynek forrása a matematikusok 

tényleges kutató tevékenysége. 

Ezért is hivatkoztam rá, mert intencióiban közel áll Kuhnhoz. Ha a matematikai kutató 

tevékenységet akarnánk feltárni, e háttér elemzése aligha maradhatna ki belıle. És most 

értünk vissza az „empirizmus reneszánsza” kérdéshez. Mert amikor Lakatos kiváló 

matematikusokat idéz, hogy érveljen a matematika esendı, kvázi-empirikus jellege mellett, 

akkor olyan gondolatokat emel ki, melyek épp a matematika e hátterére fókuszálnak. Arra, 

hogy a matematika bizonyos pontokon nem az axiómákból nyeri meggyızı erejét, hanem épp 

fordítva: következményeik magától értetıdı volta adja az axiómák súlyát. Hogy a matematika 

erejét nem pusztán a felépítésnek köszönhetjük, hanem a tudományos gondolkodásban 

betöltött konstruktív szerepének.129 A matematikában tehát fontos a bizonyítás, azonban 

legalább ilyen fontos az ellenırzés, amely viszont épp az empíria felıl valósítható meg. 

Miféle empíriáról lehet itt szó? Amit mindenki ismer: számok, függvények, 

egyenletek, geometriai alakzatok stb. Egy absztrakt világ. A geometriában a pont nem látható, 

a szakasznak nincs szélessége csak hosszúsága, a háromszögek és körök véletlenül sem 

azonosak azzal, amit a táblára vagy a papírra rajzolhatunk. A számelméletben az összes 

                                                 
129 Lakatos 1978b, 25-27. o. 
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páratlan számot egyszerre le tudjuk írni a 2n+1 képlettel, az analízisben két ismeretlen 

függvényt összeadhatunk az f(x)+g(x) jelöléssel, és számos dolgot bizonyíthatunk róluk 

anélkül, hogy bármelyiket is konkrétan meghatároznánk stb. Nem az érzékeinkkel felfogható, 

hanem a pusztán elgondolható világ. (Ezt ma egy formalista terminológiában a formális 

axiómarendszerek standard interpretációinak is nevezhetnénk.) Ez az empíria ténylegesen 

fontos szerepet játszik a matematikai tételek megfogalmazásában és ellenırzésében, még 

akkor is, ha e tételek bizonyítására – épp e világ intelligibilis volta miatt – a 

(kvázi-)empirikusnál sokkal jobb mód áll rendelkezésünkre: a deduktív logika. 

Externalista megközelítésben fontos szerepet játszik a matematika történetében az 

„igazi”, érzéki empirikus tapasztalat is. Számos matematikai kutatás indult matematikán 

kívüli problémák megoldására irányuló törekvésbıl. A valószínőségszámítás a kockajátékok 

után a pénz igazságos elosztásának kérdésével kezdıdött. A matematikai analízis két fı 

forrása a görbék által közrezárt terület kiszámítása (integrál) és a mozgás matematikai 

leírására való törekvés (differenciálszámítás). A matematika emellett folytonos társadalmi 

megerısítést nyer az alkalmazott matematikából, mely a legkülönbözıbb módokon kapcsolja 

a tudományokhoz, a gazdasághoz, a politikához, és általában a hétköznapi élethez. Az 

empirikus kutatás ebben az értelemben externáliaként is szerepet kaphat a matematika normál 

kutatási tevékenység elemzésében. 

Miben is áll a matematikai praxis? Abban a módban, ahogyan számolunk – mondaná 

Wittgenstein. Ahogy osztunk, szorzunk, negatívszor negatívat pozitívnak tekintve stb. Ide 

tartozik mindaz, ami a matematikai know how része, az egyenletrendezés, az integrálás, a 

differenciálszámítás, a görbület kiszámítása, … minden, ami a matematikai feladatok és 

problémák megoldásával kapcsolatos eljárás, példa, közismert feladat. S ugyanígy ide 

tartoznak a bizonyítási eljárások (indirekt bizonyítás, teljes indukció, transzfinit indukció stb.) 

és olyan ötletek, melyeket máshol is lehet alkalmazni (pl. Cantor átlós eljárása). Ezek a 

matematika gyakorlati alapjai.130 

 

 

4.2 paradigma és heurisztika 

Kuhn paradigma-fogalma jól ismert, még ha sokan nem is tartják világos és jól 

körülhatárolt terminusnak. Számos vitára adott alkalmat a tudományos forradalom értékelése, 
                                                 
130 Benedek András egy írásában a Lakatos és a kései Wittgenstein koncepciójának hasonlóságait elemezve 
felveti a kérdést, hogy lehet-e a heurisztika a matematika alapja. Természetesen kulcskérdés, milyen értelemben 
beszélünk alapról. Benedek megkülönbözteti a történeti-gyakorlati leíró értelemben vett alapokat az igazolást 
célzó normatív funkciójú alapoktól. (Benedek 1987 30.o.) 
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a paradigmák közötti összemérhetetlenség, és a paradigmaváltáskor bekövetkezı 

szemléletváltás, amit Kuhn az alakváltás analógiája alapján ír le. A tudományfejlıdési 

modellrıl leválasztva ugyanez a paradigma-fogalom nem lesz kevésbé homályos azoknak, 

akiknek eddig is homályos volt. Ez a fejezet nem a paradigma-fogalom elemzését célozza. 

Ellenkezıleg. A paradigma-fogalom sokkal inkább egyfajta háttérfogalom, mely az elemzés 

keretéül szolgál. Néhány jól ismert szövegrészlet alapján, egyes elemeik kiemelésével 

szeretném ráirányítani a figyelmet arra, hogy a heurisztika a szó két különbözı értelmében 

milyen helyet foglal el a paradigmákban. 

A heurisztika kifejezés elsı értelmében azokat a konkrét modelleket, 

problémamegoldási mintákat jelenti, melyeket tanulmányozva a diák a tudósközösség tagjává 

válhat. 

„Elsısorban a paradigmák tanulmányozása – s ezek közül sok jóval speciálisabb, 

mint az elıbb példaképpen idézettek - készíti elı a tudósjelöltet arra, hogy késıbb 

az igényes tudományos közösség tagjaként tevékenykedhessék. Mivel olyan társai 

lesznek e közösségben, akik ugyanazokon a konkrét modelleken sajátították el 

tudományterületük alapjait, mint ı, késıbbi tevékenysége ritkán idéz elı nyílt 

vitát az alaptételeket illetıen. A közös paradigmák alapján kutatókat azonos 

szabályok és minták vezérlik. Ez az elkötelezettség és a belıle fakadó 

közmegegyezés elıfeltétele a normál tudománynak, azaz egy bizonyos kutatási 

hagyomány létrejöttének és fennmaradásának.”131 (kiemelés tılem - Kiss) 

A tudósjelölt tehát nem egyszerően elméleteket tanul meg. Az elıadáson megismert 

elméletek lényeges kiegészítései nemcsak a bizonyítások, amennyiben azt mutatják be, 

miként lehet bebizonyítani valamit az adott területen. Ugyanilyen fontosak a gyakorlatok, 

melyek során a diák olyan „hallgatólagos tudást”132, olyan gyakorlati jártasságokat sajátít el, 

melyek az elmélet alkalmazására, és alkalmazásának eddig megismert határaira vonatkoznak. 

Ez a gyakorlati tudás nem csak kifejezetlen (implicit). A tényleges tudományos 

gyakorlatban nem is cél minden tudást kifejezni. Még akkor sem, ha elvileg kifejezhetı lenne. 

A tudósjelölt tudásának nagy része ugyanis könnyebben átadható megmutatás, példakövetés, 

ellenırzés és gyakorlás révén, mintha megfogalmaznák. Hogyan kell tisztára mosni egy 

kémcsövet? Hogyan értelmezzük az EKG jeleit? Mit látunk a mikroszkópban? Hogyan 

alkothatjuk meg egy elmélet modelljét egy matematikai struktúrán? ... Az ilyen típusú tudást 

                                                 
131 Kuhn, 1984, 30. o. 
132 Polányi 1994, Kuhn 1984, 253-261. o. 
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el lehet magyarázni, de igazából csak akkor érti meg a diák, ha látja. És nemcsak látja, de 

megtanulja csinálni és beszélni is róla. 

Kuhn a képzéssel együtt járó látásmódváltásokról írja: 

„Hasonló, bár majdnem mindig megfordíthatatlan átalakulások rendszeres 

velejárói a tudományos képzésnek. Egy szintvonalas térképet nézve a diák csak 

vonalakat lát a papíron, a térképész viszont egy terep rajzát. Egy buborékkamra 

fényképét nézve a diák zavaros és egyenetlen vonalakat lát, a fizikus pedig 

ismerıs, szubnukleáris események történetét. A tudósjelöltnek jó néhányszor át 

kell esnie ilyen látásmódváltozásokon, míg a tudósok világának polgára lesz.”133 

Miközben a tudós beletanul a szakmájába, ebben az értelemben megtanul látni. Látni valamit 

ott, ahol a kívülállók semmit, vagy esetleg egészen mást látnak. És a látás megtanulása együtt 

jár annak a praxisnak a megismerésével, amelybe ezek az érzékszervi tapasztalatok 

illeszkednek. Hiszen nem csupán látásról van szó. A Geiger-számláló hangokat ad (a digitális 

kijelzıhöz képest ez figyelemfelkeltıbb, és közben lehet mást nézni); a vegyszereknek szaga 

van, mely fontos információforrás lehet az azonosításában stb. 

A matematikában valóban inkább a látás dominál, ha már érzékszervi tapasztalatról 

van szó. Ám itt a lényeg nem annyira a látható, hanem inkább ami a látható mögött van. A 

lényeg az a személyes belátás a matematikai összefüggésekbe, amelyet kinek-kinek saját 

magának kell felépítenie, miközben ezt az ábrák, képletek és alakzatok csupán segíthetik. 

Összegezve: azok a példák, problémamegoldási minták – ezekrıl kapta egyébként a 

paradigma a nevét is – amelyekbıl a felnövekvı tudósnemzedékek tanulnak, kategoriálisan 

tekintve pontosan ugyanazok, mint amelyek Pólya és Lakatos heurisztikáinak az alapját 

képezik. A heurisztika a szó elsı érelmében – s ahogy Lakatos késıi filozófiájában is érti – 

tehát a paradigma része. 

Az viszont, amit Pólya és Lakatos létrehozott, Kuhn elméletében úgy ragadható meg, 

hogy összegyőjtötték a paradigmához tartozó legalapvetıbb problémamegoldási eljárásokat, 

és explicitté tették a mögöttük megfogalmazható kérdéseket, elveket, módszertani 

szabályokat. Ez tehát mondhatni rendszeres heurisztika. Szisztematikus és reflektált. Ennek 

megalkotásával Lakatos és Pólya azt tették, amit Kuhn a matematikai paradigma 

interpretációjának nevezne. 

Innen nézve Lakatos a kutatási programok metodológiájában differenciálatlanul kezeli 

a heurisztika fogalmát. Mivel birtokában van az általuk kidolgozott heurisztika, úgy tekinti, 
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mintha mindig rendelkezésre állna bármely kutatási program számára saját heurisztikája. 

Többek közt ebbıl is fakadhat az a különbség, hogy Lakatos a heurisztikában mindig 

szabályokról beszél, mintha ezek mindig ténylegesen szabályszerőség formájában lennének 

jelen. Kuhn azonban nem tartja helyettesíthetınek a paradigmát ilyen szabályokkal. 

Kuhn explicitté is teszi, hogy elsısorban miért nem szabályokról, hanem 

paradigmákról beszél. Részint azért, mert a történeti kutatásban „a szabályok utáni nyomozás 

nehezebb és kevésbé eredményes, mint a paradigmák keresése”134 Másrészt pedig 

megtörténhet, hogy bár a tudósok 

„egyetértenek egy paradigma azonosításában, de nem értenek egyet – vagy nem is 

próbálnak megegyezni – teljes interpretálását vagy racionalizálását illetıen. Az 

irányadó értelmezésnek vagy a szabályokra való, közösen elfogadott 

leegyszerősítésnek a hiánya nem akadálya annak, hogy a paradigma irányítsa a 

kutatást.”135 

Kuhn itt Wittgensteinre hivatkozik, aki a nyelvhasználat elemzése kapcsán jut arra a 

meggyızıdésre, hogy nincs szükség explicit szabályokra ahhoz, hogy helyesen tudjuk 

használni a szavakat. 

„A kutatási problémák és eljárások inkább összehasonlítás és modellezés 

révén hozhatók összefüggésbe annak a tudományos ismeretanyagnak egyik-másik 

részével, amelyet a kérdéses tudományos közösség már megalapozott eredményei 

közé tartozónak ismer el. … A tudós által is követett kutatási hagyomány 

koherenciája esetleg nem árulja el, hogy létezik a szabályoknak és feltevéseknek 

egy alapvetı rendszere; ezt külön történeti vagy filozófiai kutatás tárhatja föl.”136 

Nem meglepı, hogy a matematikusok számos tekintetben évezredek óta hasonlóan 

gondolkodnak, annak ellenére, hogy a heurisztika viszonylag új kutatási terület. Ebben az 

értelemben tehát Pólya és Lakatos heurisztikai munkásságának két érdemét is kiemelhetjük. 

Egyfelıl azt, hogy összegyőjtötték és bemutatták az általuk feltárt problémamegoldási 

eljárásokat. Másrészt azt, hogy nemcsak példatárat készítettek, hanem hasznos kérdéseket, 

elveket és szabályokat is megfogalmaztak. Azaz a paradigma interpretációjában végeztek 

nagy jelentıségő munkát. Tudatosították azt, ami a példákban implicite jelen volt. Explicitté 

tették a leggyakrabban használható lépéseket. Racionalizálták a problémamegoldás 

folyamatát. Ez persze nem azt jelenti, hogy e folyamat ettıl teljesen racionális lett, 

                                                 
134 Kuhn 1984, 70. o. 
135 Kuhn 1984, 71. o. 
136 Kuhn 1984, 73. o. 
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csupáncsak annyit, hogy kapaszkodókat tudtak nyújtani annak, aki egy problémával áll 

szemben, amit nem tud megoldani. Olyan kisebb lépésekre bontották, melynek alapján 

tájékozódni tud, hol tart a problémamegoldás folyamatában. Olyan kérdésekkel segítették az 

elırejutást, melyeket ha feltesz saját magának, nagyobb esélye van arra, hogy megtalálja a 

következı fogódzót. Olyan szabályokat állítottak fel, melyek – ha szükség van rá – segítik a 

problémamegoldás folyamatát. 

 A tudományos paradigmáknak nem szükségképpen része a heurisztika. Sıt, azért is 

találhatta Kuhn könnyebbnek a paradigmák kutatását, mert a problémamegoldási minták 

explikálása, elveik szabályként való tudatosítása egyáltalán nem tipikus. A matematikusok 

esetében is a filozófiai indíttatású Pólya György kellett hozzá, hogy megvalósítsa. (A 

tudósokat talán jobban érdekli a tudomány mővelése, mint a róla való beszéd.) 

 

 

4.3 Otthonosság – egy magasabb szinten 

Kuhn koncepciójának hermeneutikai elıfeltevéseit elemezve Schwendtner Tibor a heideggeri 

világban-való-lét koncepcióját párhuzamba állítja a Kuhn által leírt normál tudományos 

kutatással.137 Kiemeli, hogy Kuhn – olykor egyetlen mondaton belül is – két különbözı 

értelemben használja a világ fogalmát. Az egyik, hagyományos értelemben a világ a dolgok 

összessége. A másik világ fogalom azonban 

„azon alapul, hogy a dolgok számunkra mindig valamilyen hozzáférésmódon 

keresztül adódnak, s e hozzáférésmód leválaszthatatlan a dologról, pontosabban 

csak egy másik hozzáférésmóddal lehet felváltani, ám a dolgot magát semmiképp 

nem lehet valamely hozzáférésmód nélkül az ember számára adottként 

elképzelni.”138 

A matematika világa nehezen értelmezhetı az elsı világként, hiszen erıs platonizmus 

szükséges ahhoz, hogy valaki úgy tekintsen a matematikára, mint egy tılünk függetlenül 

öröktıl fogva létezı világra. 

 Ám a „matematika világa” nagyon is könnyen érthetı az utóbbi értelemben. Ez a világ 

nem külsıdleges a számunkra. A matematika világa egy jól körülhatárolható értelemben 

konstruált. Rényi Alfréd egy szókratészi stílusú dialógusában Hippokratész (a dialógus egyik 

szereplıje) ezt így fogalmazza meg: 

                                                 
137 Schwendtner 2003b 
138 Schwendtner 2003b, 196. o. 
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„Amikor új fogalmat hoz létre egy matematikus, akkor azt teszi, amit a feltaláló. 

De amikor a már általa vagy más által feltalált fogalmakat kutatja, és ezekre 

vonatkozó állításokat – ahogy a matematikusok mondják, tételeket – állít fel és 

bizonyít be, akkor azt teszi, amit a felfedezı …”139 

Van tehát egy nagyon lényeges kreatív gesztus e világ megalkotásában, azonban, amint 

kialakult egy fogalom vagy egy elmélet, és a kutatók elkezdik vizsgálni azoknak a 

struktúráknak a természetét, amelyekkel ez az elmélet foglalkozik, az már sokkal inkább 

hasonlít a felfedezéshez, mint a feltaláláshoz. 

Szókratész így pontosítja Hippokratész álláspontját: 

„a matematikus elsısorban felfedezı, és csak annyiban feltaláló, amennyiben 

minden felfedezınek annak kell lennie. Hiszen ha egy hajós el akar jutni olyan 

helyekre, ahol elıtte még más hajós nem járt, ehhez feltalálónak is kell lennie, és 

olyan hajót kell építenie, amely jobban megállja a helyét a viharos tengeren, mint 

elıdeinek a hajói.”140 

Az újítás, az innováció tehát elengedhetetlen, ha messzebbre akarunk jutni elıdeinknél. 

De miben is? Hippokratész így fogalmaz: 

„A matematikusnak az a célja, hogy a gondolkodás óceánját kifürkéssze; a 

fogalmak alkotása csak eszköz ebben. Ebbıl azonban nyilvánvaló, hogy bár 

módjában állna teljesen önkényesen új fogalmakat alkotni, ez az önkényesség csak 

látszólagos. Hiszen a felfedezıútra induló hajósnak is módjában áll olyan hajót 

építeni, ami éppen eszébe jut, de nem lesz bolond olyan hajóval útnak indulni, 

amelyet az elsı vihar pozdorjává tör. Nyilvánvaló olyan hajót fog magának 

építeni, amelyet minden tekintetben a legjobbnak tart.”141 (kiemelés tılem – Kiss) 

Rényi szerint tehát a matematikus azért nem önkényes a matematikai fogalmak 

megalkotásában, mert célja van. A fogalomalkotás célracionális cselekvés. Az ugyan 

ennyibıl még nem lesz világos, hogy pontosan miféle célra is irányul, ám e cél puszta 

léte úgy tőnik, erısen korlátozza a matematikus önkényességét. Nem a fogalomalkotás 

szabadságát, és nem a kreativitást, hanem csupán azt, hogy egy adott történelmi 

pillanatban egy adott célra milyen fogalmat érdemes bevezetni. 

Megéri még pár mondat erejéig elidızni e szöveghelynél. 

                                                 
139 Rényi 1994, 32. o. 
140 Rényi 1994, 32. o. 
141 Rényi 1994, 33. o. 
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„Ennek a hasonlatnak a fényében az is világossá válik, hogy miért használják a 

matematikusok ugyanazokat a fogalmakat, legalábbis azok a matematikusok, akik 

egy idıben élnek, és kapcsolatban állnak egymással. Éppen olyan ez, mint amikor 

a hajósok kicserélik tapasztalataikat, és a legjobban bevált hajótípusokat 

használják mindannyian.”142 

Rényi itt a fogalomalkotás közösségi dimenzióját hangsúlyozza – s nem teljesen explicit 

módon utal egy idıbeliségre, egy történetiségre is. Ám a számunkra igazán érdekes 

megjegyzése ezeket új perspektívába helyezi: 

„A matematika tárgyát képezı, nem létezı, csak elgondolt dolgokról éppen azért 

tudhatják a teljes igazságot, mert nem léteznek, illetve csak annyiban léteznek, 

amennyiben a matematikusok kigondolták ıket, és éppen ezért pontosan olyanok, 

amilyennek elképzelték ıket, szemben a valóban létezı dolgokkal, amelyek 

különböznek a róluk alkotott képtıl.” 143 

A matematika ezen intelligibilis világa tehát leválaszthatatlan a matematikus alkotói 

gesztusáról. Épp azért szerezhetünk róla biztos ismeretet, mert a létmódjuk pontosan abban 

áll, hogy eleve csak miáltalunk és „számunkra valóan” léteznek. Nem az érzékeinkkel 

megközelíthetı fenomenális világ, hanem a csak gondolatainkkal megközelíthetı intelligibilis 

világ értelmében. 

 A heurisztika ebbe a világba vezet be bennünket, ehhez nyújt olyan hozzáférési 

módokat, melyek révén otthonosabban mozoghatunk benne problémáink megoldása során. Bár 

a paradigma szervezi meg e világot, a heurisztika – már amikor egyáltalán létezik egy 

tudományban ebben az explicit formában – megkönnyíti a szervezıdési elvek felismerését. A 

matematikai praxis explikálása azért is nagy jelentıségő, mert – mint Margitay hangsúlyozza 

a heideggeri hermeneutikát jellemezve – „az állítások vizsgálatához nélkülözhetetlen annak a 

gyakorlatnak a vizsgálata, amelyben születnek, használják, elfogadják, vagy elvetik ıket”.144 

Amennyiben a matematika reflektálni kíván saját alapjaira, az a bizonyítás és az elméleti 

alapok tekintetében a matematikai logika, ám a matematikai gyakorlatát, a matematikai 

megértés és felfedezés folyamatát épp a heurisztika tárja fel legtisztábban. Mivel - követve 

Margitay tudományhermeneutikáját immár Polányi elemzésében – „minden explicit tudás, 
                                                 
142 Rényi 1994, 33. o. 
143 Rényi 1994, 27. o. Érdemes ezt összevetni Wittgenstein álláspontjával. Mint Bloor hangsúlyozza, a 
matematika és a logika ontológiai státusza Wittgenstein alapján az intézményekével azonos. “Természetüket 
illetıen társadalmiak.”(Bloor 1995, 282. o.) Ugyanakkor vegyük észre – és ezt hangsúlyozza Máté András is 
elemzésében (Máté 2006) –, hogy Rényi álláspontja távolról sem azonos Lakatoséval. Rényi egyértelmően azt az 
álláspontot képviseli, és azt indokolja, hogyan lehetséges, hogy a matematika világáról tudhatjuk a teljes 
igazságot. 
144 Margitay 2003a, 32.o. 
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még a legpontosabban megfogalmazott elmélet is, közvetlenül támaszkodik hallgatólagos 

elemekre”145, e reflexió nem végezhetı el e hallgatólagos tudás feltárása nélkül. A 

propozicionális tudás mögött álló gyakorlat explikálása és kritikája azért is fontos, mert e 

„reflektálatlan, naiv gyakorlat is jobbára csak ezáltal kritizálható illetve korrigálható”146. 

 A tudományos képzés feladata a paradigma áthagyományozása. Azoknak az alapvetı 

ismereteknek, eljárásmódoknak, technikáknak, elméleteknek és fogalmaknak a 

megismertetése a hallgatóval, melyekre szüksége lesz kutatómunkája során. A 

matematikaoktatásban ez gyakran kimerül a tételek és bizonyításaik ismertetésében, valamint 

a gyakorlatokon a feladatmegoldás példák alapján való gyakorlásában. (Sejtésem szerint 

minden más területen hasonló a paradigma egyszerő átadása. Békés Vera intellektuális 

szempontból még ennél is egyszerőbb folyamatként írja le.147) 

 Pólya heurisztikus oktatási stílusa egy magasabb szintő reflexivitást visz a folyamatba. 

Nem tesz mást, „csak” amit a jó tanár148: egy szélesebb horizontot mutat diákjainak. Nem 

pusztán a tételeket a bizonyítással vagy – ahogy ezt a feladatgyőjtemények is teszik – a 

feladatokat a megoldással. Ezek mellett felmutatja az egymástól távol esı területek 

feladatmegoldásai közti rokonságot is. Egy magasabb szinten kapcsolatot teremt – pl. az 

analógia révén – különbözı ötletek, gondolkodásmódok között. Egy még magasabb szinten 

pedig felmutatja magának a matematikai feladatmegoldásnak a struktúráját. 

 Ezzel különleges belépést tesz lehetıvé ebbe a világba. Az otthonosságnak, a 

különbözı területek közti könnyed mozgásnak egy olyan szintjét, amely egyébként csak a 

különleges tehetséggel megáldott diákok számára lehetséges. Persze csak akkor, ha valaki 

nem egyszerően végigolvassa Pólya könyveit, hanem maga is gyakorlati módon sajátítja el. 

Konkrét problémák konkrét megoldásain keresztül, azokból felépítve, azokra reflektálva 

születik meg az a személyes tudás, amit Pólya át akar adni. 

 

4.4 Az alkotó feszültség – a történetiség újabb dim enziója 

Kuhn a kezdetektıl fogva szembeszáll azzal a tudományképpel, mely szerint a tudomány hıse 

az újító, a forradalmár, aki gyökerestül felforgatja a begyepesedett gondolkodásmódot, és új 

alapokra helyezi a tudományos kutatást. Kuhn egy elıadásában Selye János megfogalmazását 

idézi az alapkutatáshoz szükséges képességekrıl. Eszerint az alapkutatást végzı tudósnak 

                                                 
145 Margitay 2003b, 157.o. 
146 Margitay 2003a, 33.o. 
147 Békés 2003 
148 Ahogy heurisztikája sem mutat meg mást, “csak” amit a sikeres problémamegoldók egyébként is tesznek. 
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„oly mértékig elıítélet-mentesnek kell lennie, hogy képes legyen a ’leginkább 

magától értetıdı’ tényeket vagy fogalmakat anélkül szemlélni, hogy 

szükségszerően elfogadná ıket, másrészrıl szabad utat kell engednie 

képzeletének, hogy eljátszhasson akár a legvalószínőtlenebb lehetıségekkel”149 

Ez a felvilágosodás ideálja az elıítéletektıl mentes gondolkodásról. Az antropológiai 

konzervativizmus150 számára azonban természetes, hogy sohasem ítélhetünk elızetes 

ítéletektıl mentesen. Az elıítélet-mentesség nem írja le jól a tudományos gondolkodást. 

(Ugyanakkor ez – természetesen – nem jelenti azt, hogy ne lehetne fontos vezérlı eszme e 

gondolkodásmód számára.) 

 Amikor a tudományos felfedezésekrıl, újításokról van szó, többnyire a divergens, a 

kreatív, az újító gondolkodás jelentıségét hangsúlyozzák. Kuhn idézi a konferencia két 

résztvevıjének elıadását, akik arról beszélnek, hogy az oktatási rendszer a konvergens 

gondolkodást fejleszti és azt értékeli, miközben a tudományos felfedezéshez 

„a szerteágazó gondolkodás …, a különbözı irányba történı elindulás szabadsága …, a 

régi megoldások elvetése és új megoldási módozatok kieszelése az, amire szükségünk 

van”151. 

Kuhn ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a konvergens gondolkodásmód a tudományban 

legalább annyira szükséges.152 

„Mivel e két gondolkodási mód elkerülhetetlenül konfrontálódik egymással, ez azt 

eredményezi, hogy az esetenként szinte elviselhetetlenné fokozódó feszültség 

fenntartásának a képessége nevezhetı a legmagasabb szintő tudományos kutatás 

egyik elsıdleges kellékének.”153 (kiemelés tılem – Kiss) 

 Nézzük most a matematikát a konvergens-divergens gondolkodás szempontjából! 

Mindaz, ami a matematikában szabályok megtanulását, bizonyítási módszerek elsajátítását és 

reprodukálását jelenti, tekinthetı tisztán konvergens gondolkodásnak. Ám már e szabályok 

alkalmazása is kíván ötleteket, analógiák felismerését, kreativitást, tehát némi divergens 

gondolkodást. A matematika szépsége pedig ott kezdıdik, ahol az egzaktság és az elegancia 

                                                 
149 Selye H: „What Makes Basic Research Basic?” In: Saturday Evening Post 231 (1959 jan 24) 30. o. idézi 
Kuhn 2001 53-54. o. 
150 Nyíri 1983, 51-55. o. Wittgenstein kapcsán idézi fel, ám úgy vélem, számos vonatkozásban Kuhn 
felfogásmódját is jellemzi. 
151 Kuhn itt Getzels és Jackson elıadásaira hivatkozik az említett konferencián. (Kuhn 2001, 54. o.) 
152 A tudomány nem érhette volna el sikereit a szigorú, paradigma-követı normál tudományos elkötelezettség 
nélkül. Az érett tudományok jellemzıje az adott tudományterület kutatói között meglévı konszenzus az alapokat 
illetıen, s az a fajta dogmatizmus, mellyel az alapokra vonatkozó kérdések vizsgálatát elvetik, s 
tudományterületükön kívül esınek tartják. A konvergens, szabálykövetı gondolkodás tehát az érett 
tudományokban való tevékenykedés egyik alapképessége. (Vö. pl. Kuhn 1963) 
153 Kuhn 2001 54. o. 
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találkozik. Ahol a tiszta és világos gondolatok egyben olyan meglepı ötletet tárnak fel, amely 

új aspektusból világítja meg számunkra addigi tudásunkat. 

 A matematikai heurisztika ezt a matematikai kreativitást fejleszti. Egyik fontos 

feladata – ennek részeként -, hogy megtanítsa, bizonyos mások által már részletesen 

kidolgozott, s konvergens, deduktív logikával bemutatott, szabálykövetı gondolatmenetek 

milyen helyzetekben alkalmazhatóak. (Pl. milyen helyzetekben érdemes teljes indukcióval 

próbálkozni, mikor inkább indirekt bizonyítással, hogyan tudjuk „lefordítani” a feladatot a 

matematika nyelvére stb.) Maga az a mód, ahogyan ezt tanítja, a heurisztikus eljárás a 

konvergens és divergens gondolkodásmód egyesítésén alapul. Mintákat ad arra nézve, milyen 

asszociációk, milyen ötletek vihetnek közelebb bizonyos esetekben a célhoz. 

 Lakatos ezt úgy fogalmazza meg, hogy a „heurisztikus cipzár” egy deduktív 

struktúrában – mint amilyen egy matematikai elmélet – nem felülrıl halad lefelé a levezetés 

útján a premisszáktól a konklúzióig, és nem is alulról halad felfelé a premisszákig, mint pl. az 

empirikus ellenırzésnél vagy korroborációnál. 

„A felfedezés nem felfelé vagy lefelé halad, hanem cikcakkban: ellenpéldáktól 

sarkallva vándorol a naiv sejtéstıl a premisszákig, aztán ismét visszafordul, hogy 

törölje a naiv sejtést, és a tétellel helyettesítse. A naiv sejtés és az ellenpéldák a 

kész deduktív struktúrában nem szerepelnek: a végterméken felismerhetetlen a 

felfedezés cikcakkja … Lehetséges azonban, hogy az érett elméletekben nem ez a 

helyzet. A fiatal, fejlıdı elméletek bizonyosan ilyenek. A felfedezésnek és az 

igazolásnak, a helyesbítésnek és a bizonyításnak ilyen összefonódása elsısorban 

az utóbbiakra jellemzı. ”154 (kiemelés az eredetiben) 

Ebben a felfelé-és-lefelé mozgásban a deduktív logika elemei éppúgy fontos szerepet 

játszanak, mint a kreatív ötletek. A felfedezés és igazolás kontextusa tehát a felfedezés 

folyamatában nem választható szét kategorikusan. Persze, a kész elméletet már 

leválaszthatjuk a felfedezésrıl azzal, hogy nem heurisztikus, hanem deduktív stílusban 

mutatjuk be. Amikor azonban új tételek kiérlelésérıl van szó, akkor a logikus és az ötletelı, a 

konvergens és a divergens egymást kell, hogy támogassa. 

 A matematikában egy problémára gyakran van több különbözı megoldás. Ezek 

megtalálása szintén inkább divergens gondolkodást igényel. Ez Pólya heurisztikájában a 

problémamegoldás utolsó lépését jelentı diszkusszióban szerepel: 

„Nem tudnád másképp is levezetni az eredményt?”155 

                                                 
154 Lakatos 1981, 70. o. 
155 Pólya 1977, belsı borító 
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„A jó tanár megérteti a diákjaival, és a fejükbe vési, hogy nincsen olyan feladat, 

amelyet teljesen ki lehetne meríteni. Mindig marad valami tennivaló, megfelelı 

tanulmányozás és elmélyedés révén bármilyen megoldást tökéletesebbé tehetünk, 

és mindig van még lehetıség arra, hogy elmélyítsük a feladat megértését.”156 

Például a lineáris algebra és a geometria közötti egyfajta fordítás lehetısége közismert. A 

koordinátageometria, mely ennek a fordításnak a lehetıségét megteremtette, számos feladat 

esetében lehetıvé teszi az algebrai és a geometriai megoldást is. Ha a problémánkat 

többféleképpen is le tudjuk fordítani a matematika nyelvére, akkor többféle területen tudjuk 

keresni a megoldást is. 

 A matematikai gondolkodást is jól jellemzi az, ahogy Kuhn a rejtvényfejtéshez 

hasonlítja a normál tudomány keretei között végzett kutatómunkát. Ám ez a munka sohasem 

tisztán szabálykövetés. A kutatás mindig hagyomány és újítás feszültségteli erıterében zajlik: 

„a sikeres tudós hagyománytisztelı kell legyen, olyan, aki élvezi a bonyolult 

játékokat elıre megírt szabályok alapján játszani, hogy azután sikeres újítóvá 

válva új szabályokat fedezzen fel, és aszerint játsszon tovább”157 

A matematikai tételek alkotásakor éppúgy követelmény az eredetiség, az új gondolat 

megfogalmazása, mint a tudományos elméletek esetében. Éppen ez adja a tudós 

hozzájárulását a tudományhoz. Ugyanakkor természetesen ezt az új gondolatot a többiek 

számára is elfogadható módon kell beilleszteni a tudás szövetébe. 

A történetiség itt megmutatkozó dinamikájában 

„szerepet játszik a már adott tradícióhoz való viszony, legyen szó akár passzív 

befogadásról, akár aktív elsajátításról, másfelıl pedig döntı jelentısége van 

magában a tradíció létrehozásában, más szavakkal a világképzés 

folyamatában.”158 

Ne csak nagy tudományos forradalmakra gondoljunk ilyenkor. A matematikai világ képzése 

nem csak akkor zajlik, amikor valaki egy új megközelítésmód bevezetésével váratlan új 

kutatási területet nyit meg. (Pl. nevezetes történet, hogy Euler königsbergi sétái hogyan 

vezettek a topológia megszületéséhez. A topológia egy ilyen váratlan, új kutatási terület volt.) 

Ezek triviális példái a matematika világképzı funkciójának. A matematikában azonban egy 

elmélet megszületése nem jelenti azt, hogy teljesen tematizálódik a segítségével feltárható 

terület. Éppen ellenkezıleg. Az elmélet megszületése többnyire csak néhány alapfogalmat és 

                                                 
156 Pólya, 1977, 35. o. 
157 Kuhn 2001, 65. o. 
158 Schwendtner 2003a, 15. o. 
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vizsgálati módot jelent, melyek elég érdekesek ahhoz, hogy érdemes legyen bennük 

gondolkodni. Ám minden egyes lényeges új állítás – a hozzá tartozó bizonyítással együtt – új 

tényt, új összefüggést alkot (vagy fedez fel?) ebben a világban. Ha igaz az, amit korábban 

mondtunk – Rényi filozófiáját követve – hogy a matematika csak a saját maga által adott 

hozzáférésmódon keresztül létezik a számunkra, akkor ennek következményei vannak. 

 Amikor a matematika világáról – és világképzı funkciójáról – beszélünk, akkor nem a 

formális levezetésekrıl van szó. Egy új matematikai elmélet ennél sokkal többet nyújt: új 

módon engedi szemlélni eddigi tapasztalatainkat – legyenek azok akár az empirikus, akár a 

kvázi-empirikus világ tapasztalatai. Új gondolati struktúrákat tudunk képezni a segítségével. 

Erre pedig nemcsak egy teljesen új elmélet képes. Egy új értékrend, egy új szigorúsági 

standard is képes átalakítani gondolkodásmódunkat. A matematikát például ma már 

elképzelhetetlennek tartjuk a bizonyításon alapuló elméleti struktúra nélkül, pedig a 

bizonyítás igénye már egy viszonylag késıi fejlemény a matematika fejlıdésében. Elıtte 

évezredeken keresztül magas szintő matematikai ismereteket alakítottak ki empirikus úton, 

bizonyítás és elméletalkotás nélkül. De nem csak bizonyításokra gondolhatunk. Világképzı 

újítás lehet valami úgy is, hogy még nagyon messze van az egzakt módszerként való 

elfogadástól. Az integrálszámítás például heurisztikus eljárásként kezdte pályafutását 

területek végtelenül kicsiny szeletekre osztásával, és évszázadok alatt dolgozták ki a 

technikát, míg valóban „számítás” lett belıle, majd egzakt matematikai elmélet. 

 Az újítás tehát nem csupán egy új „nagy paradigma” megalkotásánál kap szerepet, ha 

ez alatt szigorúan a kuhni tudományfejlıdési modell kategóriáiban gondolkodunk. Inkább úgy 

áll a helyzet, hogy a tudomány fejlıdésében a forradalmi felfedezések – melyek új 

megközelítésmódot, új lehetıségeket hoznak gondolkodásunkba – strukturálisan sok 

szempontból hasonlóak azokhoz a paradigmaváltásokhoz, melyek az adott területen dolgozó 

teljes tudósközösséget érintik. 

 Ez egyben azt is jelenti, hogy hagyomány és újítás feszültsége a normál tudományos – 

matematikai – tevékenységben is fennáll. Még akkor is igényel kreativitást egy bizonyítás 

módjának megtalálása, ha pontosan meg van fogalmazva a sejtés, amit bizonyítani szeretnénk. 

(Bár – mint láttuk – a bizonyítás révén a tétellé érlelt sejtés feltételei pontosabbak, 

precízebben körülhatárolják a tétel érvényességi tartományát, vagy legalábbis azt a 

tartományt, ahol a bizonyítás alapján bizonyítottnak tekinthetı.) Hiába van tehát a logikában 

elıre rögzítve a bizonyítás szabályrendszere, a matematikus alkotómunkája messze van attól, 

hogy pusztán e szabályok alkalmazásának lehessen tekinteni. Sıt, épp az az igazán nagyszerő 

benne, ha ezek alkalmazásával valami egészen új dolgot tud létrehozni. 
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 „Sikeres újítóvá válni, új szabályok mentén játszani tovább” 159 (kiemelés tılem – Kiss) 

– ez több, mint pusztán új tételeket felfedezni már kidolgozott területeken. A matematikai 

újítás számos formája – egy új elmélet kialakítása, váratlan alkalmazás egy új területen, új 

matematikai eszközök bevezetése, vagy egy ellentmondás újfajta értelmezése – több mint a 

már definiált struktúrák ismert eszközökkel történı vizsgálata. Az ilyen radikális újítások – 

többé vagy kevésbé – mindig túllépnek a meglévı paradigmán, kibıvítik, vagy megrengetik 

azt. 

 Mennyire készítheti fel a heurisztika a tudósokat az ilyen újítások megalkotására? 

Kuhn szerint a normál tudományos képzésnek nem ez a feladata. A képzésnek paradigma 

követınek kell lennie ahhoz, hogy a tudományos tevékenység mint közösségi munka sikeres 

lehessen. Érdemes azonban megfontolni Kuhn egy megjegyzését: 

„valószínőnek tőnik …, hogy az alkalmazott tudománnyal foglalkozó tudósnak, 

akinek problémáira egyik tudományos paradigma sem teljesen releváns, nagyobb 

hasznára válna egy sokkal szélesebb körő és lazább képzés, mint amelyben a 

természettudósok általában részesülnek.”160 

Nemcsak az alkalmazott tudományok, de a fejlıdésük preparadigmatikus161 vagy 

posztparadigmatikus korszakában lévı tudományok, illetve a multiparadigmatikus162 

kutatások számára is hasonlóan értékes lenne egy ilyen nyitott, sokféle paradigma módszertani 

elemeit ötvözı heurisztika és képzés.163 

 

4.5 Uralkodó elmélet és paradigma – a továbblépés l ehetısége 

 

 Lépjük egy pillanatra túl azon az önkorlátozáson, hogy nem foglalkozunk 

tudomány-fejlıdés modellekkel. Még egy kérdéskör van, amire érdemes tekintettel 

lenni, amikor paradigma és heurisztika, Kuhn és – legalábbis részben – Lakatos 

koncepciójának egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk. Ez a rész már kitekintés a 

hermeneutika eddigi felfogásából abban az értelemben, hogy Lakatos heurisztikájának 

ahhoz a részéhez kapcsolódik, amit csupán bemutatott, de nem dolgozott ki részletesen. 

                                                 
159 Kuhn 2001, hivatkozás a fentebb idézett szöveghelyre 
160 Kuhn 2001 66. o. 
161 Masterman 1970, Hronszky 2002, 163. o. 
162 Masterman 1970, idézi Hronszky 2002, “többszörös paradigma” néven, Primecz 2008 
163 A tudomány posztakadémikus korszakában (Ziman 1996, Fehér 2002) az alkalmazott tudományok sok 
szempontból prioritást élveznek. Ez akár a rendszeres heurisztika ilyen irányú jövıbeli fejlıdését is magával 
hozhatja. 
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Azért tartom mégis fontosnak az átgondolását, mert éppen ez lehet az a terület, ahol a 

modern matematika heurisztikája megfogalmazódhat. A 2. fejezetben láttuk, hogy 

Lakatos közvetett módon utal arra, hogy a modern axiómarendszerek bevezetése 

megváltoztatta a matematika fejlıdésének mintáit, nemcsak a történeti fejlıdés, hanem a 

heurisztika tekintetében is. A pre-formális és poszt-formális bizonyítások 

megkülönböztetésével rámutatott, hogy ebben az idıszakban is fontos az informális 

matematika heurisztikája. Ennek ellenére mind az axiomatikus (és ezen belül formális 

axiomatikus) matematika fejlıdése, mind az informális problémák (formális vagy 

informális) axiomatikus elméletekbe való lefordítása kívül maradt kutatásai körén. 

 Itt tehát a paradigma és egy még nem létezı, csupán egyetlen példával 

körvonalazott heurisztika lehetséges kapcsolatának elırevetése a cél. Ez a példa a 

Bizonyítások és cáfolatok már említett helyén szerepel. A példa, Kuhn paradigma 

fogalma és Lakatos uralkodó elmélet fogalma együttesen – úgy vélem – körülhatárol 

egy teret, amelyben megszülethet Lakatos heurisztikájának egy kiterjesztése. Ehhez 

azonban elıbb tisztázni kell a paradigma és az uralkodó elmélet fogalmának 

kapcsolatát. 

 Lakatos felfogásában nemcsak a matematikában és a metamatematikában 

vannak uralkodó elméletek. Egy adott tudománytörténeti korszakban az uralkodó 

elmélet az, amely „sziklaszilárd alapnak tőnik”, vagy legalábbis elég szilárdnak ahhoz, 

hogy ráépítsenek más elméleteket. Amit ráépítenek, az lehet saját tudományterületük 

egy másik része. (Ilyen alapon beszél például Lakatos a matematika aritmetizálásáról, 

majd az aritmetika geometrizálásáról. A matematika e különbözı felépítései ebbıl a 

szempontból mindenekelıtt abban különböznek, hogy a matematikán belülrıl annak 

mely ágára, mely területére építették a többit.) De vonatkozhat az uralkodó elmélet 

terminus Lakatosnál egy olyan területre is, melynek tudását annyira biztosnak tartják, 

hogy más területek elméleteit is arra igyekszenek építeni. Mint írja: 

„Az uralkodó elméletek és változásaik nagymértékben meghatározzák a tudomány 

fejlıdését általában is. A racionális mechanikának – mint a fizika uralkodó 

elméletének – a kidolgozása, majd összeomlása központi szerepet játszott a 

tudomány történetében. A legújabb kori tudomány izgalmas sajátosságai közé 

tartozik a biológia harca az ellen, hogy a kémiára, a pszichológiáé az ellen, hogy a 

fiziológiára fordítsák le.”164 

                                                 
164 Lakatos 1981, 181. o.1. lj. 



 - 78 - 

Az egész redukcionizmus-probléma tehát egyfajta uralkodó elmélet problémának is 

tekinthetı. 

Ezek az uralkodó elméletek nem rendelkeznek versenytársakkal saját területükön. 

Ebben az értelemben tehát Lakatos Kuhn korai paradigma-fogalmához165 nagyon hasonló 

módon ragadja meg az uralkodó elméleteket. A tudósok közötti közmegegyezés, az alapok 

megkérdıjelezetlensége, a paradigmába vetett bizalom mind olyan elemek, melyek mindkét 

felfogásmódra jellemzıek. Mindemellett az is közös, hogy az uralkodó elmélet – azáltal, 

hogy a fordítások alapjául szolgál – heurisztikus mintákat is képvisel. E problémamegoldási 

minták Kuhnnál a példák, példaadó problémamegoldási eljárások. Közös az is, hogy a 

paradigma fogalmi keretet kínál a valóság megragadására, éppúgy, ahogy egy uralkodó 

elmélet nyelvére le lehet fordítani a problémákat. Lakatos maga is elismeri, hogy noha nem 

tartja normálisnak, amit Kuhn normál tudományos tevékenységnek nevez, az a fajta 

elkötelezettség – dogmatikus beállítódás – ami ebben az idıszakban a tudósokat jellemzi, 

rendkívüli jelentıségő. Pozitív értelemben.166 (Sıt, a normál tudományos tevékenység 

bizonyos feltételek mellett még Lakatos szerint is lehet progresszív, annak ellenére, hogy 

ezeket az idıszakokat a tudomány statikus állapotaival azonosítja.) 

Az uralkodó elmélet azonban – természetesen – nem azonos a paradigmával. 

Nemcsak azért, mert a paradigma fogalma sokkal gazdagabb, sokrétőbb, mint az elmélet. 

(Hozzátartozik – ha tetszik – a diszciplináris mátrix minden eleme.167) Sokkal inkább azért, 

mert a paradigma elég, ha egy viszonylag szők diszciplína kutatásainak a keretét határozza 

meg, az uralkodó elmélet viszont (definíció szerint) mindig kilép saját kereteibıl, és más 

területek számára is alapvetıvé válik. (Ezért is fontos Lakatos számára a fordítási probléma, 

mint a heurisztika feltáratlan területe.) 

Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy egyes paradigmák az uralkodó elmélet szerepét 

játsszák egyes korszakokban. Ám a matematikán belül az uralkodó elmélet leváltását nehéz 

másképp értelmezni, mint paradigmaváltást. Természetesen tekinthetjük egy leszőkített 

értelemben, pusztán az elméleti konstrukció alaptételeinek és logikai szerkezetének változása 

felıl. Ám ekkor épp a lényeget veszítjük szem elıl: hogy az uralkodó elmélet nemcsak 

elmélet mivoltában uralkodó, hanem olyan gondolkodási mintákat, érvelésmódokat, 
                                                 
165 Ez alatt elsısorban a Structures-ben kifejtett paradigma-fogalmat értjük, annak minden komplexitásával, ám 
fıként eredeti intencióival együtt. Hronszky 2002 (172. o.) kiemeli, hogy Masterman hatására Kuhn kezdi 
átértékelni a preparadigmatikus szakasz jellemzését. Valójában Kuhn már a Structures-hez írott elıszóban is 
említi, hogy „túlontúl sematikusnak találom saját megkülönböztetésemet az egyes tudományok fejlıdésének 
paradigma elıtti és paradigma utáni szakasza között.”(Kuhn 1984, 13. o.) Kuhntól tehát már korábban sem volt 
idegen a gondolat. 
166 Lakatos 1997, 41. o. 
167 Kuhn 1984, 231-176. o. („Utószó – 1969”) 
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módszereket is kínál, melyeket a többi tudomány a saját problémái megoldására alkalmazni 

tud. Épp ezért válhat uralkodóvá. 

 

 

4.6 Paradigmaváltás és hermeneutika 

Kuhn paradigma-koncepciója és a tudomány-hermeneutika számos ponton találkoznak 

egymással. Az alapvetıen heideggeri alapokon elinduló tudomány-hermeneutika fennállása 

óta sokat köszönhet Kuhn elemzéseinek. Patrick Heelan, Joseph J. Kockelmans, Theodore 

Kisiel, Don Ihde, Robert Crease, Babette Babich és számos más kutató évtizedek óta dolgozik 

ezen a területen. Schwendtner Tibor tanulmánya e kutatások gyökerét tárja fel, amikor 

explicit elemzését adja a Heidegger és Kuhn koncepciója között fennálló párhuzamnak. 

 E fejezet további részében azonban nem Heidegger, hanem Gadamer lesz a kalauzunk. 

Nem a paradigma, hanem a paradigmaváltás a fejezet fókusza, méghozzá a tudománytörténet-

írás szempontjából. 

 Lehet-e tudománytörténetet írni Kuhn után? Hogyan lehet megírni egy diszciplína 

korábbi korszakának történetét, ha közben alapvetıen megváltozott az a világ, amely a 

tudományos kutatás terepét képezi? Egyáltalán, hogyan juthat el a tudománytörténész ama 

korszak megismeréséhez, ha már nincs jelen az a praxis, amely az akkori szövegek 

értelmének feltárásában segítségünkre lehetne? 

 Az persze távolról sem triviális, hogy a matematika esetében ez a kérdés egyáltalán 

releváns-e. A bölcsészek számára triviális, hogy a kultúra bármely területe, amelynek 

története van, alá van vetve az ilyen típusú változásnak, tehát releváns a kérdésfelvetés. A 

matematikusok egy része azonban épp ellenkezı állásponton van, és nem alaptalanul. Ha van 

területe a tudománynak, amelyben érvényesül a korrespondencia elv, akkor a matematika 

biztosan ezek közé tartozik. Az új matematikai felfedezéseknek, bármennyire is átalakítják 

szemléletmódunkat, érvényben kell hagyniuk a klasszikus eredményeket. Változtathatnak a 

matematikai praxison (pl. számolási eljárások), változtathatnak a fogalmakon (pl. 

számfogalom), változtathatnak még az axiómákon is (pl. nem-euklideszi geometria), ám a 

számolási eljárás átalakítása nem változtathat a számolás addig érvényes összefüggésein (pl. a 

szorzás asszociatív), nem szüntetheti meg a régi számok (pl. természetes számok) szám voltát, 

és nem teheti érvénytelenné a klasszikus axiómarendszereket (pl. az euklideszi geometriát). 

Ám ha a matematikus keze ennyire meg van kötve, akkor van-e értelme egyáltalán 

forradalomról beszélni? A következı két részben – és a Függelékben szereplı 
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esettanulmányban - azt szeretném megmutatni, hogy igen. A matematikában vannak világot 

átalakító forradalmak, olyan forradalmi felfedezések, melyek révén alapvetıen átalakul a 

szemléletmódunk. Éppen ez az, ami miatt érdekes számunkra a gadameri hermeneutika 

bizonyos aspektusa. 

 

 

4.6.1 Paradigmaváltások a matematikában 
Ha a matematika történetében meg akarjuk ragadni az elızı fejezetben említett nagy 

hatású változásokat, szükségünk van a paradigmaváltás fogalmára, mint a létezı legpontosabb 

eszközre, amellyel ezek leírhatók. Hiszen e változásoknak pontosan ugyanaz a lényege, mint a 

paradigmaváltásnak. Megváltozik a szemlélet pl. aritmetikairól geometriaira, geometriairól 

algebraira. Megváltoznak az érvelésmódok, pl. már nem kavicsokkal rakják ki a számokat, 

hanem formulák alkalmazásával algebrai úton bizonyítják a számelméleti tételeket. 

Megváltozik a matematikai gyakorlat az új számok és számítási eljárások bevezetésével … 

Mindezt egy szóval leginkább paradigmaváltásként tudjuk jellemezni168. Egyes esetekben 

gyorsan lezajló forradalmi átalakulás, más esetekben hosszan elhúzódó folyamat, melynek az 

eredménye kulminálódik nagy hatású, forradalmi felfedezésekben. Kuhn koncepciója mindkét 

lehetıséggel összhangban van.169 

Ugyanakkor nehéz volna igazolni, hogy a matematika fejlıdése a kuhni modellt követi. 

Pontosabban inkább mondjuk úgy, hogy a matematika fejlıdésérıl nem akkor tudjuk meg a 

legtöbbet, ha a preparadigmatikus korszak után egymást váltó paradigmákat keresünk benne. 

A folyamatok leírásához egy más modell pontosabb volna. Gondoljunk csak arra, hogy az 

euklideszi axiómarendszer, mely az aritmetikát is magába foglalta, több ezer éven át alapja 

lehetett a matematikai kutatásoknak. Eközben – fıként a reneszánsz idıszaka után – számos 

új kutatási terület jelent meg a matematikában. Ezek igyekeztek elérni azt a szigorúságot, ami 

az euklideszi axiomatikát jellemezte, mégsem csupán a konvergenciát figyelhetjük meg a 

paradigmák tekintetében. A különbözı megközelítésmódok összekapcsolódtak, új területeket 

hoztak létre, szétváltak, szinte elemeikre bomlottak. Tehát elméleti és módszertani 

szempontból egyaránt roppant bonyolult folyamatról van szó, amelyben mégis kezdettıl 

fogva jelen voltak bizonyos alapvetı minták, melyeket bármely területen fel lehetett 

használni. 

                                                 
168 A példákhoz l. Kiss 2000 
169 Nem véletlenül jellemezte Kuhn saját álláspontját posztdarwiniánus kantianizmusként. Laki János 
elemzésében szépen kidomborodik a kuhni elmélet evolúciós aspektusa is. (Vö. Laki 2006) 
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Ám két alapvetı szempontból egy új modellnek is érdemes lenne Kuhn 

koncepciójához fordulnia. Az egyik szempont a paradigma-fogalom gazdagsága, mellyel 

sokkal több szempontú leírást lehet adni a tudomány mőködésérıl, folyamatairól, 

eszközrendszerérıl és ennek változásairól.170 A másik fontos szempont a Gestalt-switch 

szerepe a felfedezések és a tudományos forradalmak leírásában. 

 Aki visszamenıleg tekint a tudománytörténetre, gyakran nem érti, miért kellett 

évszázadokig várni bizonyos felfedezésekre, amikor az ötletek lényegileg már jelen voltak. 

Így például miért tartott majdnem kétezer évig az integrálszámítás kialakulása?171 Kuhn 

elmélete épp azt emeli ki, hogy nem elég, hogy valami a kezünkben van. Hiába „van ott” a 

Gestalt a mi szempontunkból nézve, azaz az utókor szempontjából visszatekintve. Valakinek 

képesnek kell lenni arra (ott, abban a korban), hogy éppen úgy kösse össze az alakzat pontjait, 

hogy az ı számára is láthatóvá váljék. Ehhez pedig gyakran nem elég egy ötlet, hanem 

számos egyéb részlet, szemléletmód, fogalom stb. is a helyén kell legyen. Ha tudjuk, mihez 

kell hasonlítania, akkor sem mindig könnyő észrevenni egy új alakzatot. Amikor pedig valami 

olyasmi, amit még soha nem láttunk, akkor az valóban hihetetlen kreativitást igényel. 

Gondoljunk csak Bolyai felismerésére, amikor a párhuzamossági posztulátum hiábavaló 

bizonyítási kísérletei a maradék axiómarendszerbıl hirtelen nem kudarcként tőnnek fel, 

hanem annak a bizonyítékaként, hogy ez egy független axióma. Hány hiábavaló vagy téves 

próbálkozás elızte meg évszázadokon keresztül, és még amikor felfedezték, akkor is 

mennyire nehéz volt elfogadtatni. Teljes joggal írja apjának: „semmibıl egy ujj, más világot 

teremtettem”.172 Nem egyszerően új geometriát. Hatása – más területekrıl származó egy 

irányba mutató hatásokkal együtt – olyan forradalmat idézett elı a matematikában, amelynek 

következtében ma egészen más képünk van a matematikáról, mint 1832 elıtt volt. Azóta – s 

nem kis részben épp ennek hatására - új axiómarendszereket hoztak létre a számelméletben, a 

geometriában, a halmazelméletben …, s az egész matematikában az új típusú – formális – 

                                                 
170 Ennek részeként többek közt a tudományos közösség olyan típusú leírása, melyre Békés Vera (2000) hívta fel 
a figyelmet. 
171 Békés Vera felveti e kérdés egy másik aspektusát is: a felfedezés „ötödik fázisa” a felfedezık utólagos 
szégyenérzete azzal kapcsolatban, hogy miként lehetséges, hogy ott volt elıttük a válasz, és mégsem vették észre 
… İ Polányi elmélete alapján ad magyarázatot a jelenségre (Békés 2002b). E terminológia szerint itt a 
történelem által konstruált „hatodik fázisról” van szó, amely már nem a felfedezı, hanem az utókor kérdését 
fogalmazza meg. 
172 Különösen érdekesek ebbıl a szempontból Tóth Imre kutatásai, aki a nem-euklideszi geometria antik 
elızményit tárta fel (pl. Tóth 2000a), és e geometriák egy „visszautasított formában való létezésérıl” ír az azt 
követı több mint másfél ezer évben egészen Gauss, Bolyai és Lobacsevszkij fellépéséig. Tanács János kutatásai 
alapján pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egy ilyen radikális szemléletváltás többféle konceptuális 
formában is létrejöhet, miközben az alapja lényegileg ugyanazon felfedezés, ti. hogy a nem-euklideszi geometria 
is lehetséges. (Vö. pl. Tanács 2009). 
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axiómarendszer vette át a hagyományos – euklideszi típusú – axiómarendszerek helyét. A 

matematika elıtt addig soha nem látott szabadság és a lehetıségek végtelenje nyílt meg. 

 Az a szemléletváltás, mely a különbözı paradigmában dolgozó tudósokat elválasztja 

egymástól, nem csupán perceptuális szinten jelentkezik. A matematikában pedig kifejezetten 

nem úgy. 

 A Függelékben található esettanulmányban ilyen alakváltásra szeretnék két példát 

hozni. Ez nemcsak azt mutatja meg, hogy miképpen lehetséges a matematika történetében 

alkalmazni a kuhni terminológia egyes elemeit. Arra is rámutat, hogyan láthatunk másnak egy 

gondolatmenetet, miközben ugyanazt nézzük. Hogyan válthat alakot valami, ami nem 

érzékelhetı, csupán elgondolható. Azaz hogyan terjeszthetı ki a matematika területére az a 

típusú változás, amit Kuhn az alakváltás analógiájával ragadott meg. 

 

4.6.2 „Egy másik világból származó értelemösszefügg és …” 

 Az esettanulmány elsı példájában173 szereplı Weierstrass forradalmára nem elég erıs 

kifejezés a szemléletváltás. Nemcsak a szemléletet és a matematikai analízis néhány fogalmát 

változtatta meg. Alapvetıen átalakította a matematikai analízis gyakorlatát. Igazi forradalom 

volt. „Szigorúsági forradalom”, mivel Weierstrass mindenekelıtt azt tartotta fontosnak, hogy 

egzakt formára hozza a kalkulust, amelynek alapgondolatai több ezer évesek, ám az Euklidesz 

axiómarendszere által képviselt szigorúsági standardnak még mindig nem felelt meg. 

(Emlékszünk Berkeley gúnyos kritikájára a The Analyst c. pamfletjében.) 

 A második példa174 sokkal inkább szemléletváltás mint paradigmaváltás. A 

halmazelméletnek még nem igazán volt paradigmája Russell idejében. Fiatal elmélet volt, 

remek ötletekkel, újszerő megközelítésmóddal és hatalmas lehetıségekkel. De még nem 

paradigma. Még nem alakult köré kutatási hagyomány. 

 Az elsı egyszerőbbnek tőnik, mivel úgy látszhat, hogy pusztán a szövegek 

filológiailag korrekt kezelésével megoldhatóak a hasonló problémák. Cauchy egyes szövegeit 

említettem, amelyek új perspektívába kerültek a matematikai analízis weierstrassi szigorúsági 

forradalma után. Ez a forradalom megváltoztatta a matematikai analízis alapvetı fogalmait, és 

Cauchy tételei, melyek eredetileg igazak voltak saját fogalmi keretükben, az új paradigma 

nyújtotta háttér elıtt hamissá váltak. A fogalmi különbségek pedig oly kicsinyek voltak, hogy 

                                                 
173 Az esettanulmány alapjául szolgáló munkák: Cauchy 1821, Grabiner 1981, Fisher 1978, Laugwitz 1987, 
Lakatos 1978f, Lakatos 1981 
174 A második példa alapjául szolgáló munkák: Cantor 1915, Cantor 1932, Dauben 1979, Garciadiego 1992 
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a többségnek úgy tőnt, Weierstrass fogalmai ugyanazt ragadják meg szigorúbb, 

formalizáltabb módon. 

 Ahhoz, hogy megértsük Cauchy eredeti intencióit, és szavai eredeti jelentését, egy 

Weiersrass elıtti értelmezési horizont elıtt kell tudni megérteni. Ám ha erre képesek 

vagyunk, akkor már kezünkben van mindkét megközelítésmód, és tudjuk látni e szövegeket 

mind a mai szempontból, mind Cauchy saját szempontjából. Értelmezési horizontot tudunk 

váltani, és ezzel képesek vagyunk mozogni a kérdéses szövegek különbözı megértései között. 

Váltani tudunk tehát igazoló és cáfoló értelmezések között. Ez a váltás azonban nem 

önkényes, hanem egy korábban létezı, de a maitól eltérı fogalmi rend megértését szolgálja. 

 A második példában teljesen világos, hogy többrıl van szó, mint pusztán a szavak 

jelentésérıl, vagy definíciós kérdésrıl. A tét egy történeti szituáció, és benne az 

ellentmondások, a paradoxonok sajátos helyzete. Ami Cantor számára egy fogalmi 

tisztázással kezelhetı probléma volt, az Russell kezében a matematika alapjait érintı jelentıs 

– és jelentésteli – ellentmondás lett. A tudományos közösség ugyanarra az ellentmondásra 

kezdett más szemmel tekinteni, miután Russell publikálta saját ellentmondását. A történeti 

szituáció megváltozott, és ezzel megváltozott az ellentmondás státusza, megváltozott a rá 

helyezett hangsúly is. 

 Mindezekkel csupán két példát szerettem volna mutatni arra, hogy ami hibának tőnik 

egy matematikus érvelésében, az nem mindig az. Elıfordulhat, hogy egy eredetileg korrekt 

érvelés a megváltozott intellektuális környezet, megváltozott kontextus miatt tőnik hibának, 

és csak miután átalakult az értelmezési horizont. Csak az utókor történeti visszapillantásában 

válnak hibává. 

 Ezek a hibák azonban jelentésteli, fontos hibák. A tudomány forradalmi jelentıségő, 

radikális változásaira utalnak, még azokban az esetekben is, amikor ez a fordulat nem olyan 

nyilvánvaló. Ezek a hibák a paradigma olyan változásaira utalnak, melyek a korábbi 

történészgenerációk175 elıtt láthatatlanok voltak. (Ha látták volna, akkor a történeti tudás 

részévé vált volna az eredeti perspektíva abban a részletezettségben, ahogy a primer szöveg 

megértéséhez kell.) 

 E megfontolások a tudománytörténet-írás metodológiájára nézve is 

következményekkel járnak. Ami eredetileg filológiai problémának tőnt (a szöveget az eredeti 

kontextus szerinti értelemben feltárni), az ma már inkább hermeneutikai probléma. Ahogy 

Gadamer fogalmazza: a hermeneutika „egy másik világból származó értelemösszefüggés 

                                                 
175 Pl. Bell 1945 
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áthozatala saját világunkba. Amit a történészek tesznek, amikor régmúlt korok primér 

forrásait tanulmányozzák, az nem csupán az eredeti nyelvhasználat, jelentés és kontextus 

rekonstrukciója. A történeti igazság megértéséhez szükségünk van aktuális tudományos 

paradigmánkra, ám ugyanakkor át is kell törni ennek határait.176 Nem láthatjuk a múltat, ha 

nem tesszük paradigmánk határait mozdíthatókká. Ezt megtehetjük egy új elmélet 

segítségével (ahogy elsı példánkban a nonstandard analízis segítette Cauchy eredeti 

intencióinak megértését), vagy tehetjük egy olyan filozófiával, mely elfogadja, hogy a 

jelennek vannak korlátai, és látni engedi a múltat. Érzékeny mind a jelen, mind a múlt 

történetiségére. Ezt adta a kezünkbe Kuhn és Lakatos filozófiája. 

Ahogy Gadamer fogalmaz: a történeti távolságnak nemcsak negatív, hanem pozitív 

hatása is van. Benne állunk a hagyományban, és ez lehetıvé teszi a múlt egy mélyebb 

megértését, mint ha kívülállóként „objektív tények leírására” törekednénk. 

A természettudományi hagyomány elsajátítási módja tekintetében – a tudományos 

eredmények és értékek áthagyományozása az új tudósnemzedéknek – viszonylag sekély 

történeti mélységő. Ezt Márkus György fogalmazta meg legtisztábban egy tanulmányában177. 

A tudomány elsajátítása nem igényli a tudománytörténet klasszikusainak olvasását. Thomas 

Kuhnt fiatal fizikus doktoranduszként megrendítı felfedezésekre vezette “az elavult 

tudományos gyakorlattal való szembesülés”. A legtöbb tudós azonban soha nem kerül szembe 

ezzel a tapasztalattal. Azaz nem szembesül saját paradigmája végességével és 

történetiségével. Többek között ezért is érezheti úgy, hogy “jól elboldogul hermeneutika 

nélkül”. 

 

5. A felfedezés hermeneutikája 

 

5.1 A szület ıfélben lév ı matematika természete 

Születésének pillanatában megragadni a matematikát - ez a célja mind Pólya heurisztikájának, 

mind Lakatos filozófiájának: 

                                                 
176 Klasszikus példája ennek Fehér Márta tanulmánya (Fehér 1995), amelyben a természet matematizálásának 
olyan módját teszi tudománytörténeti kutatás tárgyává, amelynek megértéséhez ki kell lépni a mai tudományos 
gondolkodás keretei közül. 
177 Márkus 2001 
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"a matematikát in statu nascendi, a születés, a felfedezés folyamatában még 

sohasem tették ilyen módon hozzáférhetıvé sem a diákok, sem a tanárok, sem a 

nagyközönség számára".178 

Munkáik az összehasonlításban, úgy tőnik, nagyon közel állnak egymáshoz, mégis van 

néhány döntı különbség. Pólya szerint a matematika induktív. Az ı heurisztikája azért lehet 

általános, mert vannak matematikai tények, s így a matematikai objektumok tulajdonságai 

kvázi-empirikus úton megfigyelhetık. A matematika módszere ezért nagyon hasonló lehet a 

természettudományokéhoz. Lakatos így jellemezte felfogásmódját: 

"Csodálatraméltó munkásságának egyik legfıbb jellegzetessége, hogy a 

tudományos és a matematikai heurisztika közti rokon vonásokra helyezi a 

hangsúlyt. Éppen ezzel az érdemmel kapcsolatos munkásságának talán egyetlen 

gyenge pontja: soha nem kérdıjelezte meg a tudományok induktív jellegét, s 

mivel - helyesen - mély hasonlóságot lát a tudományos és a matematikai 

heurisztika között, úgy gondolta, a matematika is induktív."179 

 Lakatos korai cikkeit ismerve arra hajlanánk, hogy ennek alapján Pólyát az 

Induktivista Program képviselıi közé soroljuk. E kutatási programot Lakatos "A végtelen 

regresszus és a matematika alapjai" c. cikkében jellemzi180 két másik - az euklideszi és az 

empirista - mellett, mint amelyek a tudás megalapozását tőzték ki célul. Mindegyik 

"jusztifikacionista" álláspontot foglal el, míg – ebben a felfogásban – velük szemben áll 

Popper és Lakatos kritikai fallibilista programja. Ezen osztályozás szerint tehát Pólya az 

Induktivista Programhoz tartozna, ám mégsem ez a helyzet. Az Induktivista Program célja 

induktív állítások megfogalmazása, ahol az igazság az induktív logika csatornáin keresztül az 

alapvetı empirikus állításokból felfelé áramlik a teoretikus állításokhoz. Itt tehát indukcióról 

az igazolás kontextusában beszélünk, míg Pólya egyértelmően a felfedezés kontextusába 

helyezte az indukción és analógián alapuló általánosítást. Ezért nem találjuk Pólyát a tudás 

                                                 
178 Pólya 1977, 13. o. 
179 Lakatos 1981, 114. o. 2. lj. 
180 Lakatos 1978d („Infinite Regress and the Foundations of Mathematics“) Lakatos felfogásában mindhárom 
program célja a tudás deduktív rendszerbe szervezése. Az euklideszi program célja olyan deduktív rendszer 
felépítése, melyben a rendszer alapvetı állításai (axiómái) triviálisan igaz állításokat tartalmaznak, és ezekbıl 
deduktív levezetés útján jutunk a rendszer többi állításához, melyek ezért szintén szükségképpen igazak lesznek. 
Az euklideszi (típusú) elmélet csak igaz állítások iránt érdeklıdik, tehát sem sejtésekkel, sem cáfolatokkal nem 
dolgozik. Az empirista program szintén deduktív rendszert épít, ám fordítva teszi. A rendszer tetején lévı 
magyarázó elvek igazsága önmagukban nem ismert, csupán a rendszer alján lévı empirikus (bázis)állítások felıl 
történik az igazságérték-áramlás: a helyes következtetések nem igazolják a magyarázó elveket, ám a hamis 
következtetések egyértelmően cáfolják ıket. Az empirista elmélet ezért vagy még meg nem cáfolt feltevés, vagy 
egyszerően hamis. Az induktivista program  célja, hogy az empirikus állítások felıl mindkét igazságérték 
áramolhasson. Ehhez a deduktív logika mellett be kellett vezetnie egy másfajta, induktív logikát is, melyet 
alkalmasnak vélt e célra. Hármukkal szemben Lakatos kritikai fallibilista  programja nem a deduktív rendszer 
építését célozza, hanem a tudás fejlesztését a bizonyítások és cáfolatok logikája segítségével. 
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megalapozására irányuló klasszikus programok között – és ezért nem is említi ıt Lakatos sem 

ebben, sem az induktív logikáról írott késıbbi cikkében.181 A felfedezés kontextusa kívül esik 

e programok érdeklıdési területén (míg természetesen Pólya számára centrális jelentıségő). 

Az induktív érvelés - mint láttuk - fontos szerepet játszik Pólya heurisztikájában, még 

akkor is, ha nem tartozik az Induktivista Program képviselıi közé. Lakatos azonban - Poppert 

követve - nem tudja ezt elfogadni. Mint írja: "A matematikai heurisztika nagyon hasonlít a 

tudományos heurisztikára; nem azért mert mindkettı induktív, hanem mert mindkettıt 

sejtések, bizonyítások és cáfolatok logikája jellemzik."182 İ ezt akarta megmutatni a 

Bizonyítások és cáfolatokban. 

 A születıfélben lévı matematika tehát, amit Pólya be akar mutatni, a deduktív 

struktúra mögött rejlı kvázi-empirikus világ, melyben alapvetıen induktív, plauzibilis 

érveléssel jutunk el a tételek felfedezéséig. Ez a matematikának nem a szigorú, bizonyító, 

hanem az azt megelızı nyitott, felfedezı, kreatív arca. 

 Lakatos számára a születıfélben lévı matematika még hangsúlyozottabban az elméleti 

struktúra kialakulásának folyamatát jelenti. Lakatos már nem is beszél feladatokról. 

(Bizonyító feladatokról sem, hát még meghatározó feladatokról!) Lakatos szóhasználata 

csúszkál a tételalkotás és az elméletalkotás között. Ez azt sugallja, mintha szerinte a tétel és az 

elmélet ugyanaz lenne. Természetesen a tétel az elméletnek csupán része, és egy tétel 

önmagában még nem elmélet. A szóhasználat közelségét az indokolhatja, hogy a matematikai 

elmélet alapegységét Lakatos felfogásában a tétel a bizonyításával együtt jelenti. A 

bizonyításnak épp az az értelme, hogy „elindítja a tétel lemmákra való lebontásának 

folyamatát”. A bizonyítás – hogy egy organikus hasonlattal éljek – olyan, mint egy neuron, 

melynek középpontjában a tétel áll, nyúlványai pedig a többi tétel felé (felıl) vezetı logikai 

szálak. Lényeges különbség persze, hogy a logikai lépések nem mindig léphetık meg mindkét 

irányba. Nem elég pontos a hasonlat. A lényeg azonban, amit hangsúlyozni szerettem volna, 

hogy a matematikai elmélet a tételeknek egy folyamatosan fejlıdı-átalakuló logikai hálózata. 

Nemcsak hogy nem lezárt, de nem is merev struktúra.183 

 Amikor tehát Lakatos arról beszél, hogy a matematika deduktív rendszerként való 

felépítése megmerevíti az egyébként fejlıdı, kvázi-empirikus matematikát, akkor csupán 
                                                 
181 Lakatos 1978c („Changes in the Problem of Inductive Logic“) 
182 Lakatos 1981, 114. o. 
183 És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az elmélet különbözı kifejtései milyen szociológiai 
megközelítésnek adhatnának teret. „Poinsot, Lhuilier, Cauchy, Steiner és Crelle egyaránt azt gondolták, hogy a 
különbözı bizonyítások ugyanazt a tételt, az ’Euler-tételt’ bizonyítják. Egy általánosan használt kézikönyvbıl 
idézünk egy jellemzı mondatot: ’A tétel Eulertıl, az elsı bizonyítás Legendre-tıl, a második Cauchytól 
származik.’(A-L. Crelle:Lehrbuch der Elemente der Geometrie …)”(Lakatos 1981, 103. o.1. lj.) Csupán a 
történeti dimenziót emeltük ki. 
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érvet kovácsol saját felfogásmódja mellett. A Bizonyítások és cáfolatok ugyanis a matematika 

kvázi-empirikus jellegét veszi igénybe, amikor az ellenpéldák konstruálását teszi a 

matematikai kritika alapjává. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a formális deduktív formát 

öltött matematikai elmélet ne fejlıdhetne tovább. Sıt, minél tisztábban elıttünk áll a tételek 

logikai rendszere, annál inkább lehetıvé teheti a fejlıdést. Ez utóbbi gondolat azonban már 

túllép Lakatos elméletének határain (ahogy ezt a 2. fejezetben láthattuk). 

 

 

5.2 Kisiel és a felfedezés hermeneutikája 

A születés pillanatában, a felfedezés momentumában igyekszik megragadni a 

tudomány fejlıdését Theodore Kisiel is. Kisiel abból indul ki, hogy amikor a tudós kutatásait 

megkezdi, amikor kérdéseket tesz fel a természetnek, amikor megvizsgál egy anomáliát, 

akkor számára már eleve adott egy olyan rejtett kontextus, mely kérdezısködését irányítja. 

Gondolhatunk itt a kuhni értelemben vett paradigmákra, a heurisztika szabályaira vagy a 

kutatás során uralkodó elméletnek tekintett háttér-struktúrára.184 Ha még ezt is túl erısnek 

éreznénk, tekintsük azt a nyelvet, melyen a tudományos tapasztalatot rögzítjük. E nyelvben 

olyan tényeket fogalmazhatunk meg, mint: „A rendszer hımérséklete hetven Kelvin fok”, „A 

közeg ellenállása 6,53 Ohm”, beszélhetünk atomsúlyról, hullámhosszról, génekrıl stb..185 Az 

a tudományos tradíció, mely a tudós számára kiindulópont, nemcsak a leírás módját határozza 

meg, hanem azt is, mi számít egyáltalán ténynek. Nem teljes egészében magukat a tényeket, 

hiszen ezeket „maguk a dolgok” kötik meg, hanem hogy miként ragadjuk meg ezeket, azaz a 

hozzáférés módját. Ez - a tudós számára a munkája alapját képezı hagyomány - nem pusztán 

elméleteket és az elméletek nyelvét jelenti, hanem egyben (nyelvben teljesen ki nem 

fejezhetı186) praxist – s a Polányi Mihály értelmében vett hallgatólagos tudást187 – is, mellyel 

e nyelv használata összeszövıdik, valamint látásmódokat, értelmezéseket, melyek kiteljesítik 

a hagyomány világképzı funkcióját. E világ értelemösszefüggésébe rendezıdnek a 

tudományos tények, általában a tények pedig akkor válnak tudományossá, ha ebben a 

világban megtalálják a helyüket. Ez a nyelv, a hagyomány és a világ természetesen nyitott. 

Ezért van lehetıség az újításra, a felfedezésre. Nem fér bele azonban bármi. Az új 

felismeréshez gyakran hozzá kell igazítani a kereteket. 

                                                 
184 Lakatos 1997, 33-34. o.  
185 Kisiel 2001, 113. o. 
186 Itt gondolhatunk a Kuhn által is lényeges pontokon idézett késıi Wittgenstein nyelvfelfogására. (Kuhn 1984, 
69-79. o.) 
187 Polányi 1994. 
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A tudományos nyelv azonban nemcsak a tények rögzítésére vagy a természetnek 

feltett kérdések megfogalmazására szolgál. Az értelemösszefüggések általa hordozott 

rendszere létrehoz egyfajta „kiválasztó heurisztikát” is188. Eleve megszőri az összes lehetséges 

hipotézist, és kiválaszt olyanokat, melyek – e nyelvben áthagyományozott tapasztalat alapján 

– vizsgálatra érdemesnek tart. Általában a logikai hézag megszüntetésére irányuló törekvés, 

az analógia, az egyszerőség és a szimmetria elınyben részesítése mind racionális funkcióval 

rendelkezik, amikor a várhatóan termékeny gondolatok irányát mérlegeljük. 

Hivatkozhatnánk itt az elıfeltevések véges kerete általi megformáltságra, melybe a 

tudós mindenkor belevettetik, s mellyel szemben a természet mindig a kimeríthetetlenséget 

képviseli.189 A tudósnak szüksége van e tájékozódási pontokra, nem tudja „minden 

elıfeltevéstıl mentesen”, „elıítéletek nélkül” vizsgálni a természetet.190 Ha elıfeltevések 

helyett a tudományos paradigmára utalunk, akkor talán még világosabb lesz, hogy itt nem 

feltétlenül a szó logikai értelmében vett elıfeltevésekrıl van szó. Sokkal pontosabb 

metaforaként kezelni ezt a kifejezést, amennyiben az „elızetesen feltételezettre” úgy utal, 

hogy az nemcsak – explicit vagy implicit – kijelentéseket, hanem várakozásokat, utalásokat, a 

praxis által közvetített összefüggéseket is hordoz. Ha tehát Kisiel felfogásában a tudományos 

felfedezés hermeneutikai vizsgálatának e terület nyelvi dimenzióján kell alapulnia,191 akkor ez 

alatt mindezek nyelvben való elrejtettségét is értjük. A hermeneutikai logika pedig történeti 

logika lesz: a tudás történeti felépülését mutatja fel az elrejtett jelentések feltárulásával. 

 

 

5.3 Lakatos és Pólya heurisztikájának hermeneutikai  aspektusa 
 Amikor a Bizonyítások és cáfolatokban egy korábban helyes – vagy helyesnek tartott - 

bizonyításban keressük a hibát, ez elsı ránézésre nem több, mint a klasszikus értelemben vett 

logikai hibák keresése. Hibásnak kell lennie a bizonyításnak, ha van ellenpélda. Vagy a 

                                                 
188 Kisiel itt Hanson (1958) terminológiájára utal. Kisiel természetesen nem pontosan ugyanazt érti a 
tudományos felfedezés logikája alatt, mint Hanson. Míg Hanson csupán a kiválasztás racionális módszereirıl 
beszél, Kisiel egy a történeti megismerés útját leíró hermeneutikai logikáról. 
189 Hogy Heidegger filozófiája mennyire termékeny lehetıségeket rejt a tudományos tevékenység 
megragadására, azt számos formában láthatjuk már magyar nyelven megjelent kötetekben is, pl. Schwendtner – 
Ropolyi – Kiss 2001, és Schwendtner – Margitay 2003. A tudományhermeneutikai szövegek döntı többsége 
Heidegger filozófiai hermeneutikájából indul ki. 
190 Tulajdonképpen – ahogy azt Gadamer fogalmazta a mővészeti tapasztalat és az esztétikai tudat 
összevetésekor - az elıítélet fogalma kerül itt rehabilitálásra. (Vö. Gadamer 1984, 198-207. o., Fehér M. István 
1987, 74-77. o.) Az elıítélet alatt a mi esetünkben azt az elızetes ítéletet értve, mely egy adott tényre 
vonatkozóan nem a tudós személyes tapasztalatából származik, hanem a tudományos közösség által közvetített 
ismeret, vagy saját korábbi hasonló tapasztalatainak kivetítése az adott helyzetre. Ez az elızetes ítélet fontos 
szerepet játszik abban, hogy a tudóst szakértınek tartsuk, s a tudomány tekintélyét elismerjük egy konkrét 
területre vonatkozóan. 
191 Kisiel 2001, 104. o. 
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bizonyításon belül van a hiba, vagy a bizonyítás rendben van, csak éppen a tételt nem 

bizonyítja, de valahol kell hogy legyen egy logikai vétség. Ezt kell megtalálni. 

 Lakatos azonban ennél többet is mond errıl a szituációról. Amikor a 

bizonyításelemzés során eljutunk egy ilyen hibához, akkor az valóban lehet egyszerő hiba, 

amit ki kell javítani, de történeti jelentısége nincs. (Ilyen például annak feltevése, hogy a 

háromszög háló lebontása szükségképpen egyetlen háromszöget eredményez.) Ezek is 

tudásunk fejlıdését eredményezik, valami rejtettnek a feltárását, tehát mind heurisztikai mind 

hermeneutikai szempontból lényegesek. Ám ezek a gondolati körök elsısorban az egyéni 

kutatónak lényegesek, hogy bizonyítása valóban korrekt legyen. Az adott kor tudásához nem 

tesznek hozzá semmit. 

 Ennél sokkal izgalmasabbak Lakatos számára bizonyos speciális típusú hibák, melyek 

a fogalmak terjedelmének változására mutatnak anélkül, hogy közben a definíciót bárki 

explicit módon módosította volna. Felfedezhetünk például egy segédtételt, amely korábban 

igaz tőnt, s amelyrıl most kiderült, hogy hamis – vagy legalábbis nem az eredetileg 

feltételezett általánosságban igaz. Pl. a győrő alakú lapok esetében nem igaz, hogy minden 

átló két részre bontja a lapot. De vajon ez azt jelenti, hogy hibás volt a bizonyítás? Gondolt 

korábban bárki is győrő alakú lapokat tartalmazó poliéderekre? Részei voltak-e ezek a 

matematikai univerzumnak? Ha nem, akkor teljes joggal utasíthatjuk el az ellenpéldát, és 

ırizhetjük tételünk igazságát a lyukas poliéderekkel bıvített univerzumban. Ehhez csak annyit 

kell tennünk, hogy módosítjuk a poliéder definícióját. Pontosítjuk, látszólag szőkítjük, 

valójában pedig igyekszünk megırizni az eredeti határokat. 

 A bizonyítások és cáfolatok heurisztikája azonban nem ezt támogatja, hanem inkább 

azt, hogy ismerjük el a világ kitágulását, és fogalmazzuk újra a tételt úgy, hogy az új helyzetre 

is érvényes legyen. Nem a semmibıl kell újra kezdenünk a megfogalmazását. A 

bizonyításelemzés alkalmat ad arra, hogy felhasználjuk a korábbi gondolatmenetet és az 

ellenpéldát ennek az új verziónak a megfogalmazására. Ez akkor lesz igazán sikeres, ha az 

eredeti bizonyítás helyesen bizonyította a tételt az eredeti univerzumban. A megfelelı rejtett 

lemmák feltárásával, s ezek beépítésével közelebb juthatunk a tétel érvényességi 

tartományához ebben az új világban, és alkalmas módon átalakíthatjuk bizonyítást, hogy 

ebben az univerzumban bebizonyítsa az átfogalmazott tételt. 

 Az elméleti munka két fázisát követhetjük tehát nyomon. Az egyik az egyéni kutatót 

segíti az elmélet (tétel és bizonyítás) fejlesztése terén. A másik ennél nagyobb – történeti – 

léptékő folyamat, mely a matematikai ismeretek adaptálódását segíti elı a megváltozott 

(matematikai) környezethez. Amikor a bizonyítások és cáfolatok heurisztikáját alkalmazza, a 



 - 90 - 

matematikus a hermeneutikai logika mentén halad. Feltárja az elızetesen feltételezettet. 

Explikálja azt, ami benne volt az eredeti gondolatmenetben, legyen az hibás vagy helyes. Ez 

nem a levezetés, hanem a feltárás logikája. Nem az igazolás, hanem a megértés útja. 

 Pólya heurisztikájában a probléma megértése nem ugyanezt az utat követi? Elsı 

heurisztikai szabálya, az „Értsd meg a feladatot!” nem arról szól csupán, hogy értsük a 

szavakat, a fogalmakat. Ez csak szükséges de nem elégséges feltétele a feladat megértésének. 

Valójában a feladat pontos feltételeit keressük. Mit tudunk? Mi az, ami elızetes 

ismereteinkbıl a feladat megoldása során felhasználható? A problémaszituáció feltérképezése 

a legtöbb esetben a megoldás várható módját is elırevetíti. A probléma felvázolása mintegy 

megadja a megoldás helyét, ahol annak felbukkanását várjuk. Éppen ezért sodorhat 

megoldhatatlan nehézségekbe egy rossz vázlat, egy félrevezetı jelölésmód, egy csalóka ábra. 

A következı lépés: összekötni az adott helyzetet a keresett megoldással, a jelenlegit a várt 

állapottal, a hiányosat a késszel. A vázlatrajzunkon úgy ábrázoljuk a problémát, mintha már 

meg lenne oldva, és ezzel indítjuk meg azt a körmozgást, mely a hermeneutikai logikát 

eredendıen jellemzi: a rész és az egész, az ismert és az ismeretlen, a meglévı és a keresett 

között. Ebben e körmozgásban jön létre a probléma igazi megértése, és ez lesz az elsı lépés a 

megoldás felé. Már itt jelen van tehát az a folyamat – még ha mikroszinten is – amirıl Kisiel a 

felfedezés hermeneutikai elemzésében beszél. 

 Itt kapcsolódik tehát össze egy mélyebb szinten Lakatos és Popper heurisztikája. 

Immár nem csak a heurisztikai technikák egyesítésérıl van szó. A heurisztikai 

megközelítésmód mindkét esetben azt hangsúlyozza, hogy a matematikai gondolkodás 

lényegéhez tartozik az elıfeltevések feltárása, a reflexió. Öltheti ez azt a formát, hogy egy 

feladat pontos feltételeit keressük. Lehet, hogy egy sejtés a kiindulópont és ezt igyekszünk 

tétellé alakítani. Lehet, hogy egy megváltozott világban igyekszünk újrafogalmazni egy 

korábban már jól megalapozott tételt. Ezekben a folyamatokban rész és egész, adott és várt, 

ismert és ismeretlen összekapcsolása zajlik. Ez az a hermeneutikai körmozgás, melyben az 

elrejtett jelentések és utalások feltárulnak. Így kapcsolódik össze a heurisztika a 

hermeneutikával. 

 A Bizonyítások és cáfolatok egyértelmően a történeti megismerésrıl szól. Ebben a 

megismerı nemcsak a matematika világáról tud meg egyre többet, hanem saját magáról, mint 

a matematikai megismerés szubjektumáról, amennyiben egyre többet lát saját tudása 

határaiból. Azok az implicit lemmák, melyek hermeneutikai jelentıségére már utaltunk, itt 

nyerik el értelmüket. Ezek ugyanis többnyire olyan feltételezésrıl szólnak, melynek a tudós 

maga sem volt tudatában. Olyan perem-feltételezések, melyek gondolkodásának horizontján 
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helyezkedtek el, melyek elıtt az általa vizsgált összefüggés alakot nyert. A reflexió révén a 

háttér – egy idıre – elıtérbe kerül. Függetlenül attól, hogy egy gazdagodó világban védi 

eredeti álláspontját, vagy együtt szárnyal a megújuló lehetıségekkel, és egészen új 

aspektusokból közelíti a vizsgált kérdést, mindenképpen újrafogalmazódik állítása, hiszen 

közben átformálódik az az elızetes fogalmiság, melyben a problémát és a tételt immár 

megragadja. Ez egyszerre utal a hermeneutika történeti és nyelvi dimenziójára. A megértés 

történeti, és a nyelv közvetíti. 

Pólya heurisztikájában nincs jelen ez a típusú történeti dimenzió. Amikor Pólya 

problémáit „megértjük”, az valójában az elızetesen megértett kifejezése, explikálása. 

Interpretáljuk a feladatot. Ismeretlent vezetünk be, egyenleteket írunk fel, mozgósítjuk 

háttérismereteinket, melyekrıl úgy véljük, hogy e feladat során alkalmazhatóak lesznek a 

megoldáshoz vezetı úton. Ezeket a háttérismereteket nem általánosságban vesszük elı, 

hanem alkalmazzuk erre a konkrét esetre. Az interpretáció azonban nem egyirányú folyamat. 

Nem egyszerően kiemelünk valamit a háttérbıl, amirıl megnyugtató módon tudjuk, hogy ott 

van, hanem épp az interpretáció elırehaladása mutatja meg, hogy hol tartunk a feladat 

megértése során. (Ennek is van persze története, csak ez a legtöbb esetben egy nagyon rövid 

idıtávot jelent.) 

Pólya elválasztja egymástól a feladat megértésének és az összefüggések keresésének 

fázisát. A problémamegoldás folyamatában azonban ez nem válik szét ennyire élesen, hiszen 

már a megértésben is megtestesül, hogy egyáltalán milyen típusú összefüggésekben 

gondolkodtunk. Amikor egy körcikk területe a kérdés, az, hogy a sugár R és a kör 

középpontja O, és a szöge α csupán szokások, melyekhez nem kell ragaszkodni. Bárhogy 

máshogy is jelölhetjük. Ám a feladat megértésének fázisában épp ezek a szokványok tudják a 

legnagyobb segítséget nyújtani az orientációhoz. Ha már ráleltünk a sugár=R jelölésre, és 

emlékszünk a kör kerületének képleteként az 2Rπ-re, akkor sínen vagyunk. Már csak egyetlen 

ötlet hiányzik és megvan a megoldás terve. Valójában amit Pólya „a feladat megértésének” 

nevez, inkább csak egy mérföldkı ebben a folyamatban. Azt jelzi, hogy eljutottunk arra a 

pontra, hogy legalább a feladatban explicit módon megfogalmazott adatokat le tudtuk 

fordítani a matematika nyelvére. Hogy még milyen háttérismereteket kell mozgósítani, annak 

a keresését erre fogjuk alapozni. Ám valójában már eddig is, a megértés során is e háttértudás 

mozgósítása és alkalmazása történt. Pólya heurisztikai „szabályai” abban segítenek, hogy ezt 

az áramló folyamatot valahogy tagolni tudjuk a magunk számára. 

A normál matematikai kutatás során a tudós számára a feladat nem ilyen világosan 

körülhatárolt. 
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„Egy befejezett formában megjelenı matematikai közlemény tisztán bizonyító, 

csupán bizonyításokat tartalmaz. Pedig a matematikai eredmények létrejötte 

hasonlít minden más tudás létrejöttéhez. Mielıtt bebizonyítanánk, elıbb ki kell 

találni a matematikai tételt; és mielıtt a részletekbe belemennénk, ki kell találni a 

bizonyítás gondolatmenetét. Össze kell vetni a megfigyeléseket és követni az 

analógiákat; újra meg újra próbálkozni kell.”192 

A problémamegoldásnál az, hogy eljutottunk-e már a probléma teljes megértéséig, 

csak akkor válik bizonyossá, ha sikerült megoldani. Sıt, még akkor sem, hiszen a megoldás 

elıre nem látott elfogadhatatlan következményei utalhatnak arra, hogy mégsem láttuk át teljes 

mélységében a problémát. Kiderült, hogy amit megértettünk, csupán egy része volt egy 

nagyobb problémának. A nagyobb egész a részproblémára is új fényt vet. A következı 

hermeneutikai körben vissza kell térni a megértés fázisához, újra átgondolni az 

összefüggéseket. Amikor Pólya olyan tételek felfedezését mutatja be, amilyen a fent említett 

Euler-tétel, akkor kísérleteket végez: keresi a releváns tényeket és összefüggéseket.193 

Valójában persze ez egy erısen lerövidített bemutató. Olyan esettanulmány, amelyben már az 

elején tudjuk, milyen változók között keressük az összefüggést. Amíg azonban nincs meg az 

összefüggés, nem tudhatjuk, hogy az általunk vizsgált változók elégségesek lesznek-e. A 

kísérletezés, a próbálkozás a természettudományban épp a releváns hatótényezık feltárására 

irányul. Amikor Pólya olyan feladatot ad, hogy próbáljuk bebizonyítani, hogy nincs olyan 

konvex poliéder, amelynek minden lapja hatszög194, akkor az olvasóra bízza, hogy keresse 

meg, mitıl függ, hogy ez lehetséges-e. 

Itt egy olyan világban mozgunk, amely ismert a számunkra. Nem minden részletében, 

sıt, végtelen sok izgalmas, érdekes kérdésnek még a felvetéséig sem jutunk el, nemhogy a 

megválaszolásáig. Mégis, ismerıs fogalmi környezetben járunk, és ha meglepetések érnek, 

azok inkább érdekes kihívást jelentenek, de nem rendítik meg a matematika világáról alkotott 

alapvetı elképzeléseinket. 

A matematika történetében azonban egyáltalán nem ritkák az olyan újítások, amelyek 

„kívül vannak” a szokásos kereteken. Mínusz egybıl négyzetgyököt vonni? Ráadásul ezzel az 

értékkel elkezdeni számolni? Volt idı, amikor ezt értelmetlennek tartották. Ma igazán nincs 

benne semmi különös, sıt, a komplex számokat számnak nevezzük. N-dimenziós térrıl 

beszélni aligha tudnánk Descartes koordinátageometriája nélkül. Még kevésbé végtelen 

                                                 
192 Pólya 1988, 10. o. 
193 Pólya 1988, 52-60. o. 
194 Pólya 1988, 75. o. 
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dimenziósról … Ezek olyan forradalmi felfedezések, melyek megújítják egy terület 

felfogásmódját, újratematizálják egy részletét vagy az egészet, új terminusokat vezetnek be 

vagy újradefiniálják a fogalmakat. 

Kisiel felfogásában a felfedezés hermeneutikai vizsgálata kifejezetten ilyen 

tevékenységek vizsgálatára szolgál. Tehát nem olyan tevékenységek vizsgálatára, amelyeket 

Kuhn normál tudománynak nevezne. Annak ellenére, hogy – mint láttuk – a hermeneutika 

Pólya és Lakatos heurisztikájának bizonyos aspektusaira is rávilágított, noha egyikük sem 

forradalmi felfedezések elemzésével foglalkozik. 

Kérdés persze, hogy valójában hogyan kezeljük a forradalmi vs. nem-forradalmi 

felfedezés megkülönböztetését a matematikai heurisztika és a hermeneutika szempontjából. 

 

 

5.4 A kett ıs heurisztika problémája 
Ahogy Kisiel kiemeli195, Kuhn kettıs heurisztikáról beszél. A normál tudomány 

egyáltalán nem ösztönzi a keretek megbolygatását, még akkor sem, ha a forradalmárok 

lesznek a tudomány hısei, akiket számon tart az utókor. A válságot jellemzı útkeresés viszont 

épp ezt a fajta újítást igényli és támogatja. Amikor Kuhn a tudományos felfedezés belsı 

szerkezetét elemzi, nemcsak a heurisztikákat, hanem magukat a felfedezéseket is két csoportra 

osztja. A forradalmi felfedezések valóban megújítják egy terület fogalmi kereteit, látásmódját. 

A matematikában ehhez hasonlónak tekinthetjük az elméleti újításokat (pl. a topológia 

felfedezése) az új módszerek bevezetését ismert területekre (pl. a differenciálgeometria 

születése) stb. A másik csoportot azok a felfedezések képezik, melyekre számítottak. Kuhn 

példája erre a periódusos rendszer alapján elıre „megjósolt” elemek tényleges felfedezése ill. 

elıállítása. Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán van-e erre példa a matematikában. A 

matematikában elsı ránézésre lehet ilyen számos sejtés, melynek a bizonyítására több 

évtizeden vagy évszázadon át vártak (mint például a négyszín-sejtés) – vagy éppen ma is 

várnak (Goldbach-sejtés). Mégsem pont errıl van szó. Hiszen Kuhn példái esetében az 

elmélet jelölte ki a tapasztalat keretét, amelyet végül sikerült betölteni. A matematikában a 

sejtések azonban éppen heurisztikai erejük miatt érdekesek, és amint megvan a bizonyítás – 

de csak utána –, megtalálják helyüket az elméletben is. Az elmélet által kijelölt hely ugyanis 

pontosan akkor adott, amikor a tételt összes feltételeivel együtt pontosan látjuk, azaz – s e 

tekintetben Pólya és Lakatos heurisztikája teljesen egybehangzó – amikor már 

                                                 
195 Kisiel 1982, 102. és 108. o. 
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rendelkezésünkre áll a bizonyítás. Nem tudjuk tehát ezt a megkülönböztetést egy az egyben 

átvenni. 

Sıt, az eddigiek alapján felmerülhet a kérdés, hogy itt mennyire érvényesül a fent 

említett kettıs heurisztika. Kuhnnál a kettısséget a normál tudományos kutatás és a rendkívüli 

kutatások megkülönböztetése hozta létre. A rendkívüli kutatások idején kerülnek elı azok a 

kérdésfelvetések, amelyek a válságban lévı tudományterület alapjaira vonatkoznak. Ám az 

alapok kutatása immár több mint egy évszázada a matematikai kutatás integráns részét képezi. 

„Matematika alapjai” címen része az egyetemi tananyagnak, és kutatási területként olyan 

társterületekhez kapcsolódik, mint a halmazelmélet, a matematikai logika vagy a 

modellelmélet. Ebben az értelemben tehát a matematika éppoly reflexív, mint a filozófia. 

Más okunk is lehet, hogy kételkedjünk a kettıs heurisztika létében. A válság és hozzá 

kapcsolódó rendkívüli kutatások nem tőnnek a matematika rendszeresen elıforduló 

eseményeinek. Ennek oka az, hogy a matematikában – hasonlóságuk ellenére – a normál 

tudományos kutatás alapvetıen más, mint az empirikus (tehát nem kvázi-empirikus) 

tudományokban. Nem sok olyan helyzetet ismerünk, amikor felbomlik a korábban fennálló 

konszenzus egy adott terület képviselıi között. Kuhn elmélete felıl ezt nagyon is jól értjük, 

hiszen a természettudományban a válságot az idézi elı, hogy a normál tudományos kutatás a 

paradigma viszonylag zárt keretei közé próbálja beszorítani a természeti tapasztalatot. Az 

anomáliák folyamatosan jelen vannak, és mutatják azokat a pontokat, ahol ez a munka még 

nem volt sikeres. Az anomália azonban nem tartozik a matematikai kutatás alapkategóriái 

közé. Ha egy matematikai tény nem illik bele egy tételbe, akkor az nem anomália, hanem 

ellenpélda, és arra utal, hogy a tétel abban a formában hamis. A természettudományban a nem 

illeszkedı tény azért kaphatja a sokkal finomabb „anomália” státuszt, mert nem is várjuk a 

világtól, hogy tökéletesen illeszkedjék a természettudomány elméleteihez és modelljeihez. A 

matematikától viszont pontosan ezt várjuk. A matematikai elmélet tökéletes összhangban kell 

legyen a matematikai tényekkel. Az ellenpéldák tehát sokkal kevésbé elfogadhatóak, sokkal 

szigorúbb kritikusai egy matematikai elméletnek. (Pontosabban a matematikus közösség és 

értékrendje szigorúbb annak megítélésében, hogy miként kell cselekedni, ha egy tételre 

ellenpéldát találunk.) 

A matematika nem törekszik saját világát a paradigma által nyújtott keretekbe 

beleerıszakolni. Épp ellenkezıleg. A „matematikai tény” olyan feltétel nélküli értéknek tőnik, 

hogy nem merül fel a „beleerıszakolása”. Már csak azért sem, mert a tény alapvetıen az 

elmélet következménye. Pl. az a tény, hogy a háromszög szögeinek összege 360°, egyszerően 

az euklideszi axiómarendszer következménye. Ha tehát valaki ezt figyelmen kívül akarná 
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hagyni, vagy kicsit módosítani akarna rajta, esetleg úgy döntene, hogy a „hibahatárba még 

belefér” mondjuk a 182°, az kidefiniálná magát a mai matematikából. 

A matematikában tehát a tény egyáltalán nem választható el a paradigmától. 

Egyszerően nem létezik paradigmán kívüli tény. Ha ellenvetésképpen egy naiv platonizmusra 

gondolunk, akkor érdemes figyelembe venni, hogy sem a matematikai bizonyítás, sem azok 

az absztrakt entitások (számok, geometriai alakzatok), amelyekrıl a bizonyító matematika 

szól, még csak nem is léteztek az antik görögök elıtt. Minél közelebb vagyunk a modern 

matematikához, annál világosabb, hogy a matematikai objektumok nem léteznek a paradigma 

nélkül. A valós számoknak még identitása sem létezik anélkül, hogy meg ne adnánk. Nem 

elég definiálni valamit: ahhoz, hogy dolgozni tudjak vele, elıbb be kell bizonyítani, hogy 

létezik. Definiálhatom például az integrált, ám ha egy függvény nem integrálható, akkor nem 

tudok számolni az integráljával. Az integrálhatóságot pedig – közvetve vagy közvetlenül – 

elıbb be kell látnom. 

A modern matematikában az elméletek tartalma azonban éppoly absztrakt, mint maga 

az elmélet. Példaként vegyük a geometriát! A geometria axiómái hiába tartalmazzák a pontra 

és az egyenesre való hivatkozásképpen mondjuk az e és p definiálatlan alapterminusokat. A 

projektív geometriában ezek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy egymással 

felcserélhetık. A dualitás elve sajátos bizonyítási módszer, mely épp ezen a szimmetrián 

alapul, és a projektív geometriában számos tétel bizonyítását gyakorlatilag egy lépésesre 

rövidíti, ha már megvan a duálisának a bizonyítása. Pont és egyenes egyszerően felcserélhetı 

kategóriák! 

Érdekességként jegyzem meg csupán, hogy Kisiel egy ponton hivatkozik Pólyára, bár 

kétségtelenül nem túl hosszan: amikor a természettudományos nyelvrıl mint a hermeneutikai 

elem negyedik mozzanatáról beszél. 

„Valami hasonló dolgot kellene tulajdonítani a matematikai nyelvnek is, dacára 

annak a sztereotípiának, hogy a matematikát legtöbbször, talán a gyermekkorban 

kapott taníttatásunk hatására, szabatos, a szigorú bizonyítástechnika által irányított 

nyelvnek tekintjük. Hajlamosak vagyunk elfelejteni a másik oldalát, amelyet a 

matematikai heurisztika (például Pólya) vizsgál: ez nem más, mint 

megfogalmazásainak kutató jellege és szimbolizmusának jelzıképessége.”196 

Ebbıl a szempontból nagyon tanulságos, hogy Pólya és Lakatos egyaránt az 

informális (azaz nem formális) matematikával foglalkoztak. Nem azt mondták: itt egy 

                                                 
196 Kisiel 2001, 111. o. 
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formális axiómarendszer definiálatlan alapterminusokkal és levezetési szabályokkal, lássuk, 

mire jutsz vele! A születıfélben lévı matematika – és e tekintetben Lakatos teljesen 

egyértelmően fogalmaz – nem azonos ezzel a szerinte megmerevített rendszerrel. (Azt is 

láttuk, hogy Lakatos már nem vizsgálja, hogyan fejlıdnek a formális axiómarendszerek, 

hogyan formalizálnak a matematikusok nem-formális bizonyításokat.) A felfedezés – a tétel 

megalkotásának és bizonyításának folyamata - számukra teljesen természetes módon szövıdik 

össze a kérdés és válasz dialektikájával, a sejtések és módosításaik folyamatával, vagy éppen 

azzal, ahogy a sejtés egy ellenırzése szerencsés fordulattal bizonyítássá alakítható. Hogy ez 

valamilyen logika vagy inkább a hermeneutika mentén történik, azt vizsgáljuk meg a 

következıkben. 

 

 

5.5 Plauzibilis érvelés, felfedezés-logika vagy her meneutika? 

A plauzibilis érvelés és a klasszikus logika összevetését Pólya nyomán már tárgyaltuk. 

A plauzibilis érvelés Pólya kifejezése, a felfedezés-logika Lakatosé. Ha már elméleteik 

technikai részét sikerült egymásba ágyazni197, nézzük meg azt is, vajon a plauzibilis érvelés és 

a felfedezéslogika szinonímaként alkalmazható-e ebben a rendszerben? 

A Bizonyítások és cáfolatok alcíme „A matematikai felfedezés logikája”. Fontos látni, 

hogy noha Popper tanítványának vallja magát, Lakatos nem ugyanabban az értelemben beszél 

felfedezés-logikáról, mint ı. 

Popper úgy véli, 

„… a tudós munkája elméletek felállításából és ellenırzésébıl áll. A 

tevékenység elsı szakaszát, az elméletalkotást szerintem nem kell és nem is lehet 

logikailag elemezni.”198 

Márpedig Lakatos éppen ezt teszi. Azt elemzi, milyen racionális lépések tehetık a tételalkotás 

folyamatában. Pólya is ugyanezt teszi, mégsem felfedezés-logikáról beszél, hanem plauzibilis 

érvelésrıl. Az ı heurisztikai szabályai útmutatók, hogy milyen lépéseket érdemes követni, ha 

meg szeretnénk alapozni egy még nem bizonyított állítás hitelét, így például hogyan 

érvelhetünk – akár magunknak – amellett, hogy érdemes vele még foglalkozni. De vajon más 

ez, mint a felfedezés logikája? 

 Kései mőveiben Lakatos teljesen reflektálatlanul kezeli e kérdést és mintegy 

szinonimaként utal a kutatási programok heurisztikájára, a felfedezés-logikára, de még a 

                                                 
197 Vö. 1.5 fejezet 
198 Popper 1997, 36. o. 
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metafizikai elıfeltevésekre és általános alapelvekre is. Úgy kezeli ıket, mint amelyek 

egyszerően átfogalmazhatók egymásba. 

„Mint Popper megmutatta, az ilyen heurisztikai szabályok metafizikai elvként is 

megfogalmazhatók199. Például a kivétel-kizárás elleni egyetemes érvényő 

antikonvencionalista szabály így is kifejezhetı: ’A Természet nem tőr 

kivételeket’.”200 

 Pólya nem megy ilyen messze az intellektuális zsonglırködés terén. Nem beszél 

metafizikai elıfeltevésekrıl, nem akar mindent, ami bármi módon egy kutatási programhoz – 

illetve saját tárgya esetében egy probléma lehetséges megoldási irányaihoz – tartozik, 

heurisztikai szabálynak tekinteni. Hiszen nem is az a célja, mint Lakatosnak. İ nem akar 

egyszerő és elegáns technikát adni a tudománytörténészek és tudományfilozófusok kezébe, 

mellyel pontosabban meg tudnák ragadni a tudománytörténet távolról sem egyszerő 

folyamatait. Ha van is nála valamiféle racionális rekonstrukció, az csak a tapasztalatok 

alapján eddig hasznosnak bizonyult eljárások megfogalmazását jelenti, s nem többet. Az 

azonban, ahogy Lakatos racionális rekonstrukcióját adja az általa tárgyalt folyamatoknak, 

egyben történetfilozófiai ívet ad gondolatmeneteinek. Még ha logikának is nevezné Pólya a 

plauzibilis érvelés rendszerét, számára akkor is az egyéni racionalitás körébe tartozna. 

Lakatos számára viszont e logika független attól, hogy egyetlen egyén fejében, egy 

kutatóközösségben, vagy térben és idıben egymástól távol esı tudósok munkájának 

eredményeképpen zajlik az esetleg csupán a racionális rekonstrukcióban feltáruló vita. 

Mi a helyzet a hermeneutikai logikával? Hermeneutikai logika? Amikor Kisiel 

egyáltalán utal valamiféle hermeneutikai „logikára” azt így teszi: idézıjelben. Elsı 

közelítésben követi a klasszikus szembeállítást a felfedezés folyamatának logikai és 

pszichológiai megközelítése között. Noha melléjük harmadikként állítja a hermeneutikát, 

mégis inkább a logika alternatívájának tartja, amennyiben a hermeneutikai megközelítés a 

logika új felfogását igényli.201 Nemcsak újfajta logikát (mely pragmatikus, szituacionális és 

narratív) jelent ez, hanem újfajta racionalitást is (mely szintén gyakorlati, kontextuális, és 

történeti).202 A logika megújulására elsısorban azért van szükség, hogy megértsük a 

gondolkodás fentebb vázolt körmozgásának racionalitását. Amíg ugyanis a logikai kör csak 

mint „körbenforgó okoskodás” bír jelentéssel számunkra, addig nem fogjuk tudni racionálisan 

kezelni azt a folyamatot, ahogy tudásunk fejlıdik implicit elıfeltevéseink feltárásával. A 

                                                 
199 Popper 1997, 11. és 70. szakasz (idézi Lakatos 1997 43. o.) 
200 Lakatos 1997, 43. o. 
201 Kisiel 2001, 112. o. 
202 Kisiel 1995 
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klasszikus elképzelés szerint egy szigorúan felépített gondolatmenetben nem lenne szabad 

ilyeneknek elıfordulni, hiszen ilyenkor az explicit érvrendszer hiányos. Csakhogy Lakatos 

elemzéseiben épp azt mutatja meg, hogy egy tökéletes és teljes érvrendszer is hiányossá 

válhat pusztán azzal, hogy olyan új tények, ismeretek, megközelítésmódok kerülnek elı, 

melyeket korábban nem is vehettünk figyelembe, mert még nem léteztek (gondoljunk csak a 

váratlan, új poliéderekre a Bizonyítások és cáfolatok passzusaiban). A kontextus megváltozása 

tehát tulajdonképpen nem egyszerően felmutatja, hanem legalább annyira létre is hozza ezen 

implicit elıfeltevéseket, melyek explikálására ekkor már természetesen valóban szükség van. 

Ekkor pedig már nagyon is logikus lépés a megváltozott környezethez való alkalmazkodás. 

Egyfajta adaptív racionalitásról van szó.203 Így léphet be a reziliencia fogalma a matematikai 

tételalkotás folyamatának elemzésébe.204 

A hermeneutikai logika a tudás fejlıdésének, nem pedig kifejtésének logikája.205 Ez a 

logika-felfogás teljes összhangba hozható Lakatos „felfedezéslogikájával”, hiszen az is az 

elméletek (tételek) fejlıdésével foglalkozik. Pólya esetében nem ilyen egyértelmő a helyzet. 

A plauzibilis érvelés megerısíthet egy álláspontot (vagy éppen alááshat), de hogy a tényleges 

eredmény, a tétel és a bizonyítás mit nyer vele, az teljesen esetleges. Lehet, hogy az ellenırzés 

ötletet ad a bizonyításhoz, s az is lehet, hogy – szerencsés, ritka esetekben – megfordítható 

lépésekbıl áll, s így közvetlenül elvezet a végsı bizonyításhoz. Ám az is gyakori, hogy a 

plauzibilis érveléssel egyiket sem érjük el. Csak annyit, hogy valamivel többet tudunk arról, 

érdemes-e még foglalkoznunk a sejtéssel. Ugyanakkor az is világos, hogy a plauzibilis érvelés 

alapja a hagyományos értelemben vett logika, mivel a nélkül a plauzibilis érvelés sem tudna 

mőködni. Az induktív általánosítás és az analógia alkalmazása ötletet ad, melyet azonban már 

a hagyományos módszerekkel ellenırzünk. 

Noha nem feltőnı, mégis ugyanezt húzza alá Kisiel a hermeneutikai logika esetében, 

melynek – mint írja – „túl kell lépnie a kijelentések és igazságfeltételeik hagyományos 

logikáján”206 A hermeneutikai logika tehát a klasszikus logika kiterjesztése kell legyen, ahol 

„az egyenes vonalú dedukciónak a körformájú kérdezés kontextusában kell megtalálnia a 

helyét.” 207 

                                                 
203 Mindamellett éppily jogosan megteheti bárki, hogy figyelmen kívül hagyja a világ e változásait, s – Lakatos 
kifejezésével élve – torzszülöttnek minısítve azokat, nem keres implicit elıfeltevéseket. 
204 Vö. Békés 2002a 
205 Nehéz a kifejtést elválasztani a fejlıdéstıl, hiszen a kifejtés az elızetesen megértett explicitté tételét jelenti, és 
nehezen védhetınek tartom azt az álláspontot, hogy ez nem jelent fejlıdést. Itt egy kissé mesterkélt 
megkülönböztetéssel kellett élnem avégett, hogy ki tudjam emelni Kisiel tézisének karakterét. 
206 Kisiel 2001, 114. o. 
207 Kisiel 2001, 117. o., a kérdezés szerepérıl a problémamegoldás folyamatában l. többek közt Pólya-Szegı 
1980 15. o. a „szókratészi módszer“ kapcsán 
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Azért fontos, hogy a logika kiterjesztésérıl beszélünk, mert Kisiel nem az irracionálist 

akarja racionálisként feltüntetni. Ellenkezıleg. Hangsúlyozza, hogy a felfedezés folyamatában 

mindig marad valamilyen irracionális elem. Az intuíció, a sejtés, a látszólag indok nélküli 

elkötelezettség valamilyen irányban nem tartoznak a felfedezés folyamatának azon elemei 

közé, melyeket bármiféle heurisztikai szabályrendszer kiküszöbölhetne, vagy ki kellene 

küszöbölnie. A hermeneutikai elemzés azonban mélyebbre mehet ezen a területen, mint azt 

korábban gondoltuk.208 

Ezért – Kisiel felfogásában – nincs olyan általános szabályrendszer, logika vagy 

módszertan – nevezzük akárhogy –, melynek segítségével „automatikusan” juthatnánk 

felfedezésekhez. A hermeneutikai logika valójában nem is szabályrendszer, nem módszer, 

hanem a gondolkodás folyamatának elemzési lehetısége. Nem az a célja, hogy segítsen a 

tudósnak a problémamegoldás folyamatában, vagy hogy érveket szolgáltasson számára abban 

a tekintetben, hogy vajon a gondolkodásnak mely irányait érdemes inkább követni, s melyeket 

nem. Filozófiai logika, mely segít megérteni, hogy mi történik, amikor sikerült explicitté tenni 

valamely rejtett elıfeltevést. Ez a logika tehát a gondolkodás, s nem pusztán a következtetés 

törvényeinek megfogalmazása. 

 

Összefoglaló 
 A tanulmány célja annak megmutatása volt, hogyan kapcsolható össze három kutatási 

terület – a heurisztika, a hermeneutika és Kuhn paradigmaelmélete – a felfedezés és 

problémamegoldás vizsgálatában. Láttuk, hogy a heurisztika miként alapozza meg és teszi 

lehetıvé a matematikai tudás születésének hermeneutikai elemzését; hogyan gazdagítja ezt a 

megközelítést Kuhn paradigma koncepciója, s hogy a történetiség milyen módon válik ezen 

elemzések részévé. 

Hogy egy filozófiai tézis bizonyításában meddig kell elmenni, és mikortól lehet úgy 

tekinteni, hogy az állítás már magától értetıdı, az sok tényezı függvénye. Biztos vagyok 

benne, hogy e tekintetben messze elmaradtam a lehetıségek mögött. Bízom azonban abban, 

hogy téziseimet sikerült olyan formában megmutatni, mely legalábbis plauzibilissé teszi 

azokat.  

 

                                                 
208 Kisiel 2001, 120. o. 
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Tézisek 
1. Összehasonlítottam egymással Pólya György és Lakatos Imre heurisztikáját. Az 

összehasonlítás alapja Pólya problémamegoldással foglalkozó mővei és Lakatostól a 

Bizonyítások és cáfolatok volt. Megmutattam, hogy ha a heurisztikát a Pólya által 

megfogalmazott keretek közt értjük, heurisztikáik kiegészítik egymást, és 

összeilleszthetık annak ellenére, hogy Pólya és Lakatos metodológiai álláspontja látszólag 

különbözı. (Pólya az indukciót és analógiát tartja alapvetınek, míg Lakatos számára a 

cáfolatokon keresztüli fejlıdés, tehát a fallibilizmus a fontos.) Értelmesen beszélhetünk 

tehát matematikai heurisztikáról így, egyes számban, ha nem is szigorúan vett egységes 

elméletként de legalábbis ötletek, technikák, megközelítésmódok összhangban álló laza 

hálózataként. 

2. Lakatos felfogásában a heurisztika a matematikai tudás kialakulásával nemcsak egyéni, 

gyakorlati szempontból foglalkozik, hanem az általában vett matematikai tudás 

fejlıdésének történeti szempontjából is. Ám felfogásmódjában az a paradox, hogy 

egyszerre történeti és történetietlen. Rámutattam Lakatos heurisztikájának történeti és 

történetietlen vonására. (A történetiség több különbözı értelemben is jellemzi e 

heurisztikát.) 

3. Felhívtam a figyelmet Lakatos heurisztikájának belsı határaira: azokra a pontokra, ahol – 

közvetlen vagy közvetett módon – ı maga határozza meg e heurisztika érvényességi körét 

(informális elméletek). 

4. Összekapcsoltam a fenti értelemben vett heurisztika és a Thomas Kuhn által kidolgozott 

paradigma fogalmát, rámutattam a heurisztika helyére a paradigmában (amikor egyáltalán 

létezik elméleti szinten is kidolgozott, explicit heurisztikája egy tudományterületnek).  

Kuhn elméletének alkalmazása a matematikára felveti a kérdést, hogy értelmezhetı-e a 

paradigmaváltás a matematika történetében. Hogy igen, azt egy korábban publikált (s a 

Függelékben szereplı) esettanulmánnyal támasztottam alá. Ennek kapcsán kiemeltem a 

hermeneutika egyes aspektusainak jelentıségét a paradigmák közötti kommunikáció és a 

tudománytörténet írás szempontjából.  

5. Megmutattam, hogy a heurisztika közvetlenül is – tehát Kuhn koncepciójának közvetítése 

nélkül is – kapcsolódik a hermeneutikához, amennyiben egy probléma megértése (Pólya) 

és az elıfeltevések feltárása (Lakatos) hermeneutikailag jól elemezhetı folyamatok. 

Theodore Kisielnek a felfedezés hermeneutikájával kapcsolatos vizsgálódásai nyomán 

átfogalmaztam a kettıs heurisztika problémáját a matematikára. 
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Nyitott kérdések 
A dolgozat kiinduló kérdése az volt, hogy mi a kapcsolat egyfelıl Lakatos és Pólya 

heurisztikája között, másfelıl pedig ezeknek Kuhn paradigma felfogásához és Kisiel 

hermeneutikájához. A dolgozat eredményeképpen – bár nyertünk téziseket is - újabb 

kérdésekhez jutottunk: 

1) Milyen módon lehetne heurisztikát alkotni a modern matematika számára, azaz hogyan 

lehetne bevonni a heurisztika körébe formális axiómarendszerek tárgyalását? 

2) Ehhez kapcsolódik egy általánosabb kérdés. Az euklideszi matematikához jól illeszkedı 

kvázi-empirikus matematika felfogás alkalmas alapja lehetett a hagyományos kutatói 

tevékenység leírásának. Mind Lakatos mind Pólya ilyennek tekintette a matematikát. Vajon 

alkalmas az új matematika heurisztikájának megragadására is?  

3.) Hogyan lehetne a matematika történetét, mint az uralkodó elmélet keresésének történetét 

megírni, ahogy azt Lakatos koncipiálta? 

4) Hogyan változtak meg a matematika fejlıdésének mintái a matematikának a XIX-XX. 

század fordulóján bekövetkezett forradalmával? 

5.) Kuhn és Lakatos koncepcióját elsısorban alternatív tudományfejlıdés modellekként 

szokták kezelni. Vajon az, hogy a kuhni paradigmaelmélet és Lakatos filozófiája egyaránt a 

tényleges kutatói tevékenységre fókuszál, valamint hogy mindketten internalista 

megközelítésben beszélnek a tudomány történetérıl és igyekeznek azt a tudományra 

vonatkozó nézeteink kidolgozásába belevonni, lehet-e alapja és kiindulópontja valamiféle 

dialógusnak az elméleteik között? Lehet-e a vita kiélezése helyett a kölcsönös megértés 

irányába elmozdulni? 

6) Milyen további lehetıségeket nyit meg a heurisztika fejlesztésére a hermeneutikai 

megközelítésmód? Milyen kérdések, technikák, feladat struktúrák mélyíthetik el a fejlıdés 

folyamatának hangsúlyozását egy heurisztikában? 

7) Mit kaphat a tudományhermeneutika – és általánosabban a filozófiai hermeneutika – a 

felfedezés folyamatának heurisztikai elemzésébıl? Milyen tapasztalatok, milyen kérdések, 

milyen problémafelvetések következnek abból, ha észrevettük a közös pontot kutatásaik 

tárgyában? 
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