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Regula falsi
Vá lasszunk egy szá mot, és szo roz zuk
meg ön ma gá val, majd foly tas suk az eljá rást úgy, hogy a ka pott ered mé nye ket
új ra és új ra meg szo roz zuk a kiindulásul
vett szám mal. Ha pél dá ul a hár mas sal
kezd tünk, ak kor az el sõ lé pés ben ki lencet ka punk, s még há rom szor is mé tel ve
az el já rást, 9x3x3x3, az az 243 lesz az
ered mény. Egy sze rû do log ez, min denki el tud ja vé gez ni, aki is me ri a szor zótáblát, vagy le tudja olvasni kézi szá mo ló gé pe ada ta it. Azt mond juk, hogy 3
ötö dik hat vá nya 243, és ezt a já té kot vidáman el tudjuk játszani akármelyik
számmal, elismerve, hogy nagyobb
szám ból ki in dul va sok lesz az írás munka, de hát cél irá nyo san megy a do log.
Kiindulunk valahonnan, és rövidebbhosszabb idõ alatt eljutunk valahova.
Rán cok ak kor je len nek meg hom lo kunkon, amikor valaki a visszaútról kezd
ér dek lõd ni, és, pél dá ul, így szól: Ugyan
melyik számot kell ötször tényezõül
ven ni ah hoz, hogy – egy sze rû ség kedvé ért – 1 00-at kapjunk? A ket tes ki csi, a
hármas nagy. Ekkor a tizedesjegyeket
hív juk se gít sé gül, és el kezd jük a mondó kát: 2,1 ki csi, 2,2 ki csi, és így to vább,
2,5 kicsi, de 2,6 már nagy. Nincs
egyenlõség. Szá zadrészeket veszünk:
2,51 kicsi, de hopp, 2,52 már nagy.
Megállunk, és rájövünk: ennek so hasem lesz vége. Számolhatunk addig,
amed dig aka runk, so ha sem fog juk tudni pontosan, hogy melyik az a szám,
amelyet ötször véve tényezõül, 100
jön ne ki szor zat nak.
Hogy ne ve le gyen a gye rek nek, ál lapod junk meg ab ban, hogy ezt az is meretlen számot a 100 ötödik gyöké nek
ne vez zük, s je lent sük ki, hogy meg ta lálása az „x az ötödiken egyenlõ száz”
egyenlet megoldását jelenti. Azt már
sejtjük, hogy a megoldás vég nélküli
mun kát je lent, még ak kor is, ha leg jobb
számítógépeinket állítjuk csatasorba.
Az meg teljesen lehangoló, ha egy, a
szakmában járatos em ber azt állítja,
hogy az ál ta lá no sabb ötöd fo kú egyen let
elvi okok ból sem old ha tó meg a négy
alap mû ve let és gyök je lek vé ges szá mú
al kal ma zá sá val. Itt még csak kö zön séges hat vá nyo kat rak tunk össze, al geb rai
egyen le tet ír tunk fel, s hol van nak még
azok az egyen le tek, ame lyek ben al gebra i lag ki sem fe jez he tõ függ vé nyek jönnek elõ. Bi zony, ha mar be lát ja a vé ges
em ber, hogy be kell ér nie a tel jes is meret tö re dé ké vel.
Törekedjünk hát minél nagyobb
töredék re. Meg al kot juk a kö ze lí tõ számítások elméletét, és ra va szabb nál rava szabb mód sze re ket esze lünk ki ar ra,
hogy mi nél rö vi debb idõ alatt jus sunk
el oda, ahová elõ de ink nagy fá rad sággal értek el. Hatékonyabb kép leteket
írunk fel, és fel hasz nál juk a Földünket

egy má sod perc alatt hét szer meg ke rü lõ
fénysugár száguldását. Sokszor már
nincs is szük sé günk ar ra a pon tos ság ra,
amellyel egy szá mot is me rünk. Összefont ka rok kal ül ve néz het jük, amint gépeink 10–20–100ezer tizedes pon tosság gal ha tá roz zák meg – mond juk – a pi
értékét.
L’art pour l’art – mon da ná er re a 19.
század csillagásza, akinek 15 jegy is
elég volt szá mí tá sai vég zé sé hez. De hát
vannak elméleti ma tematikai ku ta tások, ahol az ál lan dók meg is me ré se sohasem áll meg, és elismeréssel ju talmaz zuk azo kat, akik ép pen fris sen ponto sí tot tak egy szám ér té ket, vagy lép tek
egyet a végtelen fe lé. Ügyes mû fo gások, szel le mes öt le tek, fá rad sá gos munkák jelzik azt az utat, amelynek során
idõnkint ter je del mes köz le mé nyek ad ják tud tul, hogy va la mi vel töb bet is merünk ab ból az álom vi lág ból, amit ma tematikának neveznek. Mindeközben
igen sze ré nyen el is mer jük, hogy tu dásunk határolt, mert nem tudjuk leírni
tizedesjegyekkel egy egységoldalú
négyzet átlójának hosszát. Az átló ott
van a szemünk elõtt, meg is fog hatnánk, és mégis, ravaszul, egy kicsivel
min dig ki sik lik a tíz uj junk kö zül.
Visszagondolunk az egykori kez detek re, ar ra az idõ re, ami kor Archimedes
beérte a sokjegyû pi helyett 22/7-del,
bár tu dott olyan mes ter fo gást, amellyel
meg ra gad ta a vég te len ki csi nyek vég telen halmazát. Visszagondolunk arra,
hogy egész mai, könyvtári polcokat
megtöltõ számítástudományunk abból
a gyar ló pró bál ko zás ból ered, hogy egy
görbedarabot egyenessel pótoltunk, s
ezáltal, ha hibásan is, de meg tudtunk
ha tá roz ni va la mit. Meg szü le tett az el sõ
szerkesztés, amely nek ne ve is lett. Re gu la fal si. Va la mi vel hosszab ban: re gula fal si propositionis, a ha mis ál lí tás, a
hi bás kez dés, a té ves in du lás sza bá lya.
A fel adat ugyan is ott áll elõt tünk, tennünk kell valamit, hogy legalább elsõ
elképzelésünk legyen a dolgok ál lá sáról. Szerények leszünk. Tudjuk, hogy
tévedéssel, hibával terhelt az indulás,
de dolgozni kezdünk. Jó szerencsével
sok min den tör tén het, s ha nem, ak kor
is elõ rébb va gyunk.
Regula falsi propositionis. Miért is
ke rült sor er re a gyar ló ság ra?
Vannak az életben cél tu da tos, egyenes cselekvések. Számokat veszek, és
csinálok velük va la mit. Tég lát vá sá rolok, és egy más ra ra kom õket. Fo gal makat hozok létre, és elméletet sikerítek
be lõ le. Mon dom a ma ga mét, mód sze resen, csendesen vagy indulatosan, és
meg akarom gyõz ni hall ga tó i mat. Céltudatos vagyok, erõs vagyok, ha tá rozott va gyok, ma ga biz tos va gyok, al kotó va gyok. Az tán meg for dul a hely zet,

szem be sü lök egy nem sej tett egyen lettel, ame lyet vagy én, vagy más va la ki
he lye zett az asz ta lom ra. A ben ne lé võ
ismeretlen fürkészve néz rám rej te kébõl, s tétova moz du la ta im ra vissza húzó dik. Ti tok za tos. Egyen let be bur kol ta
magát, és azt kérdezi: Megismersz?
Legalább valamennyire? Ha még így
sem, ak kor érek ne ked annyit, hogy köze led ni akarj, s va la me lyest tudj is hozzám? Óvatosan, de állhatatosan. Tu dom, hogy nem vagy cso da te võ. Akarod el kez de ni?
Re gu la fal si propositionis.
Elkezdjük. A kisdiákok régebben
éneklõ hangon recitálták óra elõtt az
egyszeregyet, több-kevesebb sikerrel
bajlódtak a képletekkel megadott
egyenletek meg ol dá sá val, és nem sze ret ték a szö ve ges fel ada to kat. Pe dig az
élet egyen le tei szö ve ges egyen le tek. A
ter mé szet ugyan nem hasz nál sza va kat,
mi köl csö nöz zük ne ki, az em be ri gondok azon ban meg je len nek sa ját mon dataik ruhájában. Megtöbbszörözõdik a
feladat. A beszélõnek mondatba kell
foglalnia érzését, látását, tu dását. Ne künk el kell tud nunk ol vas ni ezt a monda tot, utá na ér tel mez ni, meg ta lál ni benne a lé nye ges pon to kat, kö ze led ni azok
meghatározásához. Hány hi ba le he tõség, fél re ér té si al ka lom ne he zí ti meg az
elõrehaladást! Amint a kö ze lí tés el méletben vannak vonzó, illetve taszító
pon tok, ame lyek bõl ki in dul va össze tartó vagy szét tar tó az el já rás, úgy áll minden párbeszéd elején az alternatíva:
job ban meg ért jük-e egy mást, vagy egyre inkább növekszik a távolság a beszélgetést foly ta tó fe lek kö zött. A le hetõ ség fenn áll, fi gyel ni kell, hogy el ne
ve szít sük a kon ver gen cia le he tõ sé gét.
Miben bízhatunk? Tán abban, hogy
tö ké le te sek le szünk? Mes te ri kéz zel kezel jük a ne héz kér dé se ket, biz to san tapin tunk rá a lé nyeg re? Az élet és a tu domány nem ezt bizonyítja. Va rázslókat
csak a szem fény vesz tés vagy a vo lun taris ta gon dol ko dás is mer. Tu dunk azonban va la mit: a tö re dé kes em bert a tü relmes gondolkodás töredékes ered ményei is ki elé gít he tik. Hi szen ha másodpercenkint 24 képet vetítenek elénk,
meg kap hat juk a moz gás él mé nyét. Szemünk számára már nem ad lényeges
többletet, ha másodpercenkint ezer
vagy két ezer kép fut el elõt tünk. Nincs
szükség emberfeletti erõfeszítésre, de
annyi ra igen, hogy meg moz dul ja nak a
me rev ala kok. Ne vár juk a tö ké le tes séget, de annyit igen, hogy körvonalat
kap ja nak az ad dig is me ret len rész le tek.
A tö re dé kes fel tá rás is el ve zet het ad dig,
hogy örül ni tu dunk az el ért ered ménynek, s eb ben a mun ká ban meg ta nul juk
meg be csül ni egy más sze rény, de áll hatatos igyekezetét. Majdhogynem azt
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kell mondanom, hogy az emberi kap cso la tok szá má ra az igyek võ jószándék
fontosabb, mint a biztos tudás, mert a
hû sé ges igye ke zet azt sej te ti, hogy túljuthatunk minden határon. Évezredes
türelmes
ke resõmunkából
lettek
naggyá a tu do má nyok akkor is, ha nem
tudnak válaszolni sok kérdésre, de
éreztetik velünk, hogy segítségükkel
elõrejuthatunk. Türelmes napi munka
az alap ja minden nek. Új ra és új ra szemügy re ven ni fel ada ta in kat, és kér dez ni.
A ha ladás nemcsak abban van, hogy
ne kem van nak igaz ságaim, ha nem abban is, hogy megpróbálom megérteni
má sok ki je len té se i nek iga zát is. Be szélni könnyebb, meghallgatni nehezebb.
Türelmes szorgalmat kell kívánnunk
minden tanítónak-tanárnak, po li ti kusnak, apos tol nak, hit szó nok nak és pró fétá nak, mert el jön az élet nek az a sza kasza, ami kor nem a tan köny vek lec ké inek ismétlése, felmondása a fel adatunk, ha nem a kér dé sek ben, élet hely zetekben jelentkezõ ismeretlen gondok
felismerése. A gyakorló or vos éle te, a
vizs gák le té te le után, min den na pos, állandó szembesülés, feladatmegoldás,
jobb vagy kevésbé sikeres gyógyítás,
képességei határáig. A felnõtt ember
örök feladatmegoldó. S amennyivel
több az emberi lélek egy matematikai
egyenletnél, annyival biztosabbra ve het jük, hogy lé pé se ink té to vák, gya korta hibásak, pontatlanok lesznek, de a
kitartás, az ismételt újrakezdés pó tolhatja töredékességünket, és a holnap
meg ha lad hat ja a mát. Mi a fon tos? Hûség a mód szer hez, hû ség a fel adat hoz,
türelem és állhatatosság a mindennapi
munkában.
A ter mé szet ku ta tó ja ez zel a hû ség gel
ül le mindennap mikroszkópja és mû szerei elé. Tudja, hogy nincs pontos
mé rés, csak le ol va sott adat el fo gad ha tó
hibahatárral. Ebbõl kiindulva kell to vább gon dol kod nia, ter vez nie, ké pet alkotnia. A kutatónak szerénynek kell
lennie, bármilyen szép elképzeléseket
táplál is, bármennyire sejti is, hogy
mer re van a he lyes út, mert nem õ, hanem a ve le szem ben ál ló ter mé szet fog ja
megmondani, mi az igazság. Sze rénynek kell len ni, mert tud nunk kell, hogy
nem az elképzeléseinkhez való konok
ragaszkodásban, hanem a tényekhez
tör té nõ be csü le tes igazodásban rej lik az
igazság. Jó annak, aki tud kételkedni,
aki tud ja, hogy nem az ab szo lút igaz ság
is me re té ben ül le meg is mer ni a va ló ságot. Képzelõerõ és elõfeltevés nélkül,
persze, meg sem indulhatunk, mindig
szükséges egyfajta elõítélet, de az is
fontos, hogy idejében szabadulni tud junk a kikezdett elõítéletektõl, mert
nem az a döntõ, hogy igazolódnak-e
okos hipotéziseink, hanem az, hogy
mer re van az igaz ság.
Hány válaszra van szükségünk kér dé se ink fel te vé se so rán, amíg vég re fel
tud juk ten ni a he lyes kérdést! Azt a kér-
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dést, amelyre olyan választ ka punk,
hogy utá na ér tõbb vagy ér zõbb kér déssorozatot in díthatunk a következõ he lyes kér dé sig, ame lyet is mét meg erõ sít
majd egy egyetértõ fe lelet. Mintha
újabb és újabb jegyekkel lépnénk to vább a ti ze des jel után. Hány türelmes,
árnyalt mondatot kell kimondani, míg
be szél ge tõ tár sunk azt mond ja: Így van,
jól lá tod a hely ze tet. Va jon hány té ves
elõfeltevésünktõl kell meg sza ba dulnunk, hogy barátunk rábólintson sza vunk ra: Egyet ér tünk. A kö ze lí tés tisztu lás is: tisz tulás a té ve dé sek tõl, sza badulás az akadályoktól. Ha többrõl van
szó, mint valakinek a kihallgatásáról
azért, hogy ítél hes sünk vagy tá jé ko zottnak tud has suk ma gun kat, ak kor rá kell
lép ni a so ha be nem tel je sü lõ, még is tökéletesedõ pár beszéd útjára, idõt és
megértést ál doz va. Ha tár idõ nél kül. A
tü rel met len ség, a si et ség ká ros. A lé lek
egyen le tei nem olya nok, mint az is ko lai
dolgozatírás témái, amelyeket elõírt
idõn be lül, elõ zõ leg meg is mert sé mák
szerint meg lehet oldani. A lélekbõl
elõ tö rõ szö ve ge ket ala po san és el fo gulatlanul kell tanulmányoznunk, mert
erõltethetünk ugyan megoldási min tákat, de ered mény re nem ju tunk, ha nem
hamis gyökökkel kápráztatjuk, s egy ben vezetjük fél re önmagunkat. Mily
bonyolult az em be ri lé lek, s va ló já ban
mily egyszerû a követendõ eljárás!
Akár csak az egyen le tek vi lá gá ban. S a
sze re te tet sem szé gyel lem be von ni a tevé keny ség gya kor lá sá nak eré nyei kö zé,
hi szen a tu dós is sze re ti ku ta tá sá nak tárgyát: idõt, erõt, va gyont ál doz fel azért,
hogy kap cso lat ba lép hes sen ve le. A titokzatos em be ri lélek is megérdemel
ennyit.
Szép ez az op ti miz mus, de a bo rú látás nak is meg van a mû vé szi ki fe je zé se.
„A Szíriusz van tõlem távolabb, vagy
egy-egy tár sam, jaj, ki mond ja meg?” –
kérdi az érzékeny lélek, amely csak
„tér be szét szórt milljom ár va ság”-ot lát
a találkozás reménye nélkül. Bizony,
egy-egy perc ben óri á si erõ vel tud ránktörni a ma gány, még a hoz zánk leg köze lebb ál lók mel lett is. Lel ke sen mondhatjuk a magunkét, s társunk furcsa
tekintetébõl vesszük ész re, hogy ak kor
és ott lel ke messze jár tõ lünk. Panaszkodhatunk, említhetünk meg nem ér tést, ki a bál ha tunk, gyõz köd he tünk, de a
meg ér tés vi lá ga nem az erõ szak vi lá ga,
amint a ma te ma ti ka vi lá ga sem a te kintély és a szónoklás uralmán alapszik.
Ki me gyek a csil la gos ég alá, és tu domásul veszem, hogy a rám hunyorgó
fény éve ket uta zik, amíg el jut hoz zám.
Nincs erõm csök ken te ni a köz tünk lé võ
tá vol sá got, nem én te rem tet tem a Ga laxist. Ám de fel fog ha tom azt az üze ne tet,
amit a távolság ellenére hûségesen és
igazan eljuttat hozzám egy léte zõ.
Annyit, amennyit. Amennyit tud,
amennyit le het. A csil la gá szat iga zol ja,

hogy gyakorta nem is ke ve set, de legalább ele gen dõt.
Re gu la fal si. Nem tu dom, mi van, mi
lehet messzebb egymástól: két égitest
vagy két lé lek. Még is, úgy ér zem, hogy
a szelídség ege alatt elkezdett párbe szédeknek, a spon tán, mert nem ki erõltetett megnyilvánulásoknak a során
üze ne tek in dul hat nak egy más fe lé, többet érthetünk egymásból, jobban be csül het jük egy más õszin te tö rek vé se it.
Adott hely ze tünk ben is kö ze lebb érezhet jük ma gun kat egy más hoz, jó aka rattal egy re kö ze lebb. Eközben, ta lán észre sem vesszük, magunk is for má lódunk, vál to zunk. A fi zi ka is azt ta nít ja,
hogy a kapcsolatban álló létezõk köl csö nö sen hat nak egy más ra. Ez na gyon
ál ta lá nos tör vény.
Minden életkornak megvan a maga
szép sé ge, amely ter mé sze te sentar to zik
hoz zá az élet hez. Azért jó meg öre gedni, mert olyan új szép sé ge ket fe de zünk
fel, ame lyek rõl be szél ni szok tak. Csakhogy más a be széd, és más a ta pasz talat. Ilyen szép ség a meg ér te ni aka rás, a
meg ér tés re tö rek vés. Aki azt a bá tor ságot vet te ma gá nak, hogy má so kat ta nítson, annak mindennap tanulnia kell –
mondta Gorkij. Aki azt a bátorságot
vet te ma gá nak, hogy má so kat ne vel jen,
annak mindennap tö rekednie kell nö vendékei megértésére. Mindnyájunk
pe da gó gi á ja ala kul az évek so rán: a reggel pil la na ta i banma ga biz tos, dog ma tikus, egy kissé fensõséges, majd oko sab bá, haj lé ko nyab bá vá lik a nyu godt,
dé li órák ban. Vé ge ze tül jó aka ró és derûs lesz es té re, ami kor meg nyúl nak az
árnyak és lenyugváshoz ké szülõdik a
Nap. Az idõs ta ní tó ilyen kor ra mó do sítja a jogairól és kö te les sé ge i rõl al ko tott
felfogását. Gyors elõrehaladás helyett
in kább meg bíz ha tó lé pé se ket ké szít elõ
cso port já nak. Mi e lõtt azt ke res né, hogy
megértsék õt tanítványai, õ igyekszik
azok meg ér té sé re.
E be kez dés má so dik fe lét – né mi átalakítással – nem lélektani vagy pe dagó gi ai szak könyv bõl vet tem át, ha nem
egy 75 év vel ez elõtt írott fran cia ma tematikakönyv elõszavából. Hûségben
ah hoz a gon do lat me net hez, amely egy
egyszerû számtanpéldából in dult ki
azért, hogy amel lett ér vel jen: tü re lemmel, gyakorta újrakezdve, abba nem
hagyva, a tévedéseken túljutva, egyre
job ban meg is mer het jük egy más gon dola ta it, fel fo gá sát, ér zel me it.
Regula falsi. Hogy tö ké let len az indu lás? For mát lan agyag ból is lesz szobor, ha van hi va tá sos szob rász. A ma tematikában axióma rögzíti, hogy akár milyen kis számot elég sokszor véve,
bármilyen nagy számot meg ha lad hatunk. Ugyanez az axióma áll egymás
meg ér té sé re is.
Keveset tudunk? Nehéz az elõ re jutás? „Két fütty re min dig / Kvart le fe lé /
Nem sok, / de örül ni ez is elég.”
Merza Jó zsef

