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1. A kutatás el ızményei 
 

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 

                                                 
1 Pólya 1977 Elıszó a magyar kiadáshoz. (1956 május) 



heurisztika miként válhat a tudományfilozófiai vizsgálódás számára relevánssá. Kuhn 

paradigmaelmélete pedig nem pusztán a tudományos módszer, hanem a tudósok képzése 

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 probléma-

centrikus, 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.  



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 



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. 

 
 

2. Vizsgálati módszerek 
 

Mivel egy terület feltárásáról van szó, a munka során egyes témákhoz többször is 

visszatértünk, új szempontból megvilágítva azokat. 

A különbözı fejezetek lényegesen különbözı vizsgálati módszerekkel közelítenek a tárgyhoz: 

1. Az elsı rész Lakatos és Pólya heurisztikájának összehasonlító elemzése. Ebben a 

heurisztika kereteit Pólya megközelítésmódja definiálja. Lakatos elmélete csak 

annyiban kerül bele az elemzésbe, amennyiben e kereteken belül hozzá illeszkedik, 

kiegészíti, vagy éppen ellenpontozza. A Lakatos matematikafilozófiáját jellemzı korai 

londoni korszak írásai is csak annyiban kerültek bele, amennyiben árnyalják, vagy 

pontosítják a heurisztikáról alkotott képet. A két heurisztika összeilleszthetıségét 

azzal mutattam meg, hogy megmutattam, hogy mindkettı kiegészíthetı úgy, hogy a 

másik ’modellezhetı’ legyen benne.  

2. Amikor a heurisztikát Pólya megközelítésmódja alapján definiáltuk, akkor a 

matematika történetisége alárendelt szerepet kapott. Ha azonban Lakatos heurisztikája 

szempontjából húzzuk meg a heurisztika határait, akkor a történetiség központi 

kérdéssé lép elı. A második fejezet a történetiség különbözı aspektusai szempontjából 

tekinti át Lakatos megközelítésmódját: mennyiben történeti és mennyiben 

történetietlen.  

3. Lakatos filozófiájának érvényességét vagy érvénytelenségét sokféle külsı 

szempontból lehet vizsgálni (pl. szokásos vizsgálati mód, hogy egy adott korszak 

matematikatörténeti folyamatai mennyire jól írhatóak le Lakatos fogalomrendszere 

vagy a bizonyítások és cáfolatok fejlıdéslogikája segítségével). A harmadik fejezet 

néhány olyan megjegyzést emel ki Lakatos szövegeibıl, amelynek nem szoktak nagy 

jelentıséget tulajdonítani, ám amelyek rámutatnak, hogy ı maga mit gondolt e 

felfogásmód határairól: mely területeken, mely korszakokban tartotta érvényesnek, és 

mit gondolt, hol vannak azok a pontok, ahol a matematika fejlıdése már jól láthatóan 

lényegesen új problémákat vetett fel. 



4. Lakatos és Kuhn tudományfejlıdés koncepcióját rivális elméleteknek szokták 

tekinteni, elfogadva azt a helyzetdefiníciót, amit Lakatos maga is erısen hangsúlyozott 

írásaiban. Amikor azonban a matematikai tudás fejlıdését és kibontakozását kívánjuk 

megragadni, nem tőnik hasznosnak ez a szembeállítás. Mindkét elméletnek van olyan 

értéke, amely e folyamatok fontos vonását vagy mélyrétegeit fedi fel, ám egyik sem 

teljes. Kuhn sokkal gazdagabb textúrában ragadja meg a tényleges kutatói 

tevékenységet, mint Lakatos, viszont nem ír a matematikáról. Lakatos ír a 

matematikáról, viszont a paradigma mint kutatási hagyomány és mint praxis egyaránt 

kívül esik a látókörén. Szembeállításuk helyett egy olyan látószöget kerestem, 

ahonnan nézve mindkét felfogásmód el tudja számunkra mondani mindazt, amit tud a 

matematikai megismerésrıl, ugyanakkor sem fejlıdéskoncepcióik nem rivalizálnak, 

sem az, hogy a tényleges kutatói tevékenységet mennyire tartják fontosnak az 

elemzésben. (A metodológia normatív jellege Lakatosnak e korszakában még nem 

olyan fontos, hogy alapot jelentene a szembenálláshoz.) Ahhoz, hogy megtaláljuk a 

heurisztika helyét a kuhni terminológiában, más területeken kidolgozott 

tudományhermeneutikai elemzéseket (Schwendtner, Margitay) hívtam segítségül. 

Ezzel azonban nem adtuk meg a matematikai tudás fejlıdésének modelljét, csupán a 

heurisztikát egy fogalmilag – a filozófiai elemzés szempontjából – gazdagabb 

környezetben helyeztük el.  

5. A heurisztika a matematikai problémamegoldás folyamatainak részletes elemzését 

adja. Az ötödik fejezet a Pólya és Lakatos által leírt eljárásokat a hermeneutika 

segítségével világítja át, és mutatja meg a hermeneutikai logika mőködését e 

folyamatokban. Kisiel felfedezés-hermeneutikájának alkalmazása a matematikára 

pedig újabb kérdéseket vet fel mind a matematikai felfedezés mélystruktúráját illetıen, 

mind pedig a matematikai paradigmák fejlıdésének ill. a paradigmaváltásoknak a 

finomszerkezetét illetıen. 

6. A Függelék egy esettanulmányt tartalmaz. A vizsgálati módszer itt a két példa 

kiemelése a tudománytörténet írás történetébıl. Annak elemzése, hogy a történészi 

megközelítés változása hogyan hatott arra, amit a matematikatörténészek Cauchy és 

Cantor elméletérıl különbözı idıszakokban gondoltak. Cauchy értelmezésünket 

Weierstrass analízise, Cantor értelmezésünket pedig Russell paradoxonai 

befolyásolták erıteljesen mindaddig, amíg a kritikai forrástanulmányok rá nem 

mutattak arra, hogy az eredeti értelemösszefüggések ezektıl eltérıek voltak. A 



módszer itt valójában a tudománytörténeti esetek beemelése a filozófiai elemzésbe, és 

tudományhermeneutikai relevanciájuk kiemelése. 

 



3. 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. [1] 

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 vonásaira. (A történetiség több különbözı értelemben is jellemzi e 

heurisztikát.) 

3. Felhívtam a figyelmet Lakatos heurisztikájának belsı határaira: azokra a pontokra a 

szövegeiben, ahol – közvetlen vagy közvetett módon – ı maga határozza meg e 

heurisztika érvényességi körét (informális elméletek). 

4. Összekapcsoltam a fenti értelemben vett heurisztika és a 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 fordításban szereplı) esettanulmánnyal támasztottam alá. [2] 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. [3] 



Kisielnek a felfedezés hermeneutikájával kapcsolatos vizsgálódásai nyomán 

átfogalmaztam a kettıs heurisztika problémáját a matematikára.  

 

 

4. A disszertáció témájához kapcsolódó publikációk:  
 

4.1 A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk 

Könyvfejezetek 

1. ”Mathematical Heuristic - Lakatos and Pólya” in George Kampis, Ladislav Kvasz, 

Michael Stölzner (eds): Appraising Lakatos. Mathematics, Methodology and the Man. 

(Vienna Circle Institute Library) Drodrecht, Boston, London: Kluwer Academic 

Publishers, 2002, pp.243-254. 

2. "Meaningful Mistakes" in M. Fehér, O. Kiss, L. Ropolyi(eds): Hermeneutics and 

Science. Boston Studies in the Philosophy of Science Kluwer Academic Publishers, 

1999. Pp. 125-133. 

3. „A matematikai heurisztika és a felfedezés hermeneutikája” in: Schwendtner Tibor – 

Margitay Tihamér (szerk): Tudomány megértı módban. L’Harmattan kiadó, Budapest, 

2003. 62-92.o. 

Cikkek Web of Science folyóiratokban 

4. „Heuristic, Methodology or Logic of Discovery. Lakatos on Patterns of Thinking” in: 

Perspectives on Science Cambridge, MA, MIT Press, 2006. 302-317.o. 

 

4.2 A témával kapcsolatos egyéb publikációk: 

Könyvek 

5. M. Fehér, O. Kiss, L. Ropolyi (szerk): Hermeneutics and Science. Boston Studies in 
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