
és serényen művelik a tudományt, reményleni kezdjük, hogy a tudományos világban 
lehet még, lesz még valamikor híres Magyarország! 

* Eötvös Loránd a Magyar Tudományos Akadémia azon határozatára utalt, 
amelynek értelmében ötévenként a bárhol és bármely nyelven megjelent legkiválóbb 
matematikai vizsgálat szerzőjét 10.000 korona „Bolyai-jutalom"-mal és éremmel 
tünteti ki. A jutalmat 1905-ben H. Poincaré, 1910-ben D. Hilbert kapta. A háború és 
következményei a díj kiadását a későbbiekben lehetetlenné tette. 

Gábos Zo l tán 

Hogyan vált az ifjú Eötvös neves tudóssá 

Az arisztokrata származású Eötvös Loránd 17 évesen kitűnő eredménnyel 
érettségizett a pesti piarista gimnáziumban, s a családi hagyományokhoz híven a pesti 
tudományegyetemen jog- és államtudományi tanulmányokat kezdett. Érdeklődése 
széleskörű lévén, matematikai és természettudományi előadásokat is hallgatott. 
Érdeklődött az ásványtan és vegytan iránt is. Than Károly professzora bíztatta, hogy 
a kor neves vegyészének, Bunsennek előadásait hallgassa Heidelbergben. 

Elhivatottsága a természettudományok iránt ekkor formálódott, s rövid időn belül 
oly szilárddá vált, hogy egész életét annak szentelte. Életútja meghatározásában nagy 
segítségére volt megértő édesapja, báró Eötvös József, akit szintén a legnagyobb 
magyar gondolkodók egyikeként tisztelhetünk. Apa és fia meghitt kapcsolata alapozta 
meg a tudós, művelődéspolitikus kiteljesedését. E kapcsolatnak bizonyítéka leve
lezésük, melynek szerencsére egy része fennmaradt. Ezekből álljon itt néhánypélda: 

1866. III. 28. „Kedves Atyám! ... Az ambíció, s a kötelezettségérzet, mely nemcsak 
egy privilegiált nemzet, hanem az egész emberiség irányában köt le, velem született; 
e két indulatot kielégíteni, éspedig kielégíteni úgy, hogy amellett egyéni független
ségemet megtartsam: életcélom, és legalább eddig úgy találom, hogy annak leginkább 
akkor felelhetek meg, ha tudományos pályára lépek. Miután beláttam, hogy a 
jogtudományok elmulasztása, ha fent említett nézetem mellett maradok, csak fél
szeggé tenne, ha pedig más pályát választanék, az elé akadályt gördítene, e 
gondolattal, melynek megvallom, sokáig rabja voltam, felhagytam; de csak 
megerősödtem azon véleményemben, hogy a természettudományokat, tekintetbe 
véve azoknak jelen terjedelmét, csak két esztendőre félrevetni, rám nézve nagy 
hátrány lenne. Jól tudom, hogy Te nem kívánod; sőt a könyvek által, melyeket nekem 
ajándékozol, magad segítsz előre, de képes vagyok-e én egyedül azokból tanulni? 
Tanulom az ásványtant, és nem ismerek ásványt, ... természettudományt természet 
nélkül. E bajon külföldi egyetemen, jó tanárok vezetése alatt, úgy hiszem, segítve 
lenne. 

... Abban a korban vagyok, midőn az ember még nem férfi és már nem gyermek; 
kilépve a gyermekkorból, a világ még nem nyit ajtót; ha valaha, úgy ilyenkor érezhető 
a társaság szüksége; megbocsáthatod tehát nekem, ... külföldre vágytam. 

... Láthatod ezekből, hogy óhajtásom nem pillanatnyi szeszély, hanem ha téves 
is, amennyire tőlem kitelt, higgadt meggondolás eredménye volt." 

1867. XII. 2. ... „Leveleid igen hív képét adják életednek. Nem fárasztod magad 
hosszú leírásokkal, de minden sorodból érezni, hogy jól érzed magadat. ... A 
nyugalom egymaga még nem boldogít. Leheveredni kényelmes pamlagon, minden 
kellemetlenség nélkül, még nem nagy élvezet. Jól esik az is, ha elfáradtunk, s mert 
én is fáradt vagyok, nem kívánok mást; de még koromban is a nyugalom maga sokáig 
nem elégíthet ki. De pihenni egy magas tetőn, honnan határtalan kilátás nyílik, vagy 
pihenni a hajó fedélzetén, mely duzzadt vitorlákkal tovább halad, s míg semmi idegen 
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zaj nem bánt, míg minden zavaró érintkezéstől mentek vagyunk, végtelen tért látni 
magunk alatt, egy dicső látkört fogni fel egy tekintettel, vagy míg magunk nem 
mozdulunk, érezni, hogy haladunk: ez már a legfőbb gyönyör, s ilyent csak a 
tudományos foglalatosság adhat. A legszebb, a legháládatosabb, s az, mely szabad 
férfihoz a legméltóbb. És azért örülök, hogy ezt választád magadnak, s azon pályán 
jársz, melyet én, ha hajlamaimat követhettem volna, soha nem hagytam volna el. ... 
Ég áldjon meg. Mind egészségesek és csókolnak. Tiszteld nevemben Bunsent, 
Kirchoffot, Welkert, Bluntschlyt és Wangerowot. Szerető apád, Eötvös." 

1867. XII. 24. ... „Haladj bátran előre, és ne sajnáld a fáradságot. A tudomány 
körében a legnagyobb erőfeszítés eléri jutalmát ... az emberek legjobb akarattal 
alacsony vállaikon nem emelhetnek senkit magasra, azt mindenki csak saját erejével 
teheti. Adjon az ég erőt ehhez, adjon kitartást, s annyi megelégedést, amennyi egy 
emberi szívben megfér." 

1868. VII. 27. „Ma töltöd be huszadik évedet. A nap, melyen születtél, életem 
egyik legkínosabb napja volt. Anyád a szülés következtében életveszélyben forgott. 
Benn a városban a felséges nép lázongott, és még feleségem betegágyánál ülve 
remény és kétségbeesés között számoltam érütéseit, a pest-budai tornyokról a 
vészharang hangján tölték az éji csendet ... úgy látszik a kegyes végzet most ki akarja 
egyenlíteni akkori szenvedéseimet, s úgy rendelé, hogy éppen általad, ki akkor 
öntudatlanul kínjaimat okoztad, éltem legfőbb örömeit élvezzem. Tartson az ég 
sokáig testi és lelki egészségben, s úgy, hogy önmagaddal megelégedve érezzed 
magadat. ... Meg vagyok győződve, hogy magad iránt sokkal követelőbb vagy, mint 
valaha én lehetnék ..." 

1869. II. 2. „Kedves fiam! ... Leveledre azonnal válaszolok, mert nem akarok késni 
egy napig sem, hogy örömömet fejezzem ki a higgadt, férfias mód felett, mellyel 
jövődről szólsz. ... Én is úgy vagyok meggyőződve, hogy az egyénnek kötelessége 
az emberiség boldogításáért tőle kitelhetőleg működni, én is hiszem, hogy midőn 
egy bizonyos körben - melyet hazánknak nevezünk - embertársunk anyagi és 
szellemi kifejlődésén dolgozunk, tulajdonképpen az egész emberi nem haladásának 
munkásai vagyunk, és éppúgy osztom nézeted abban, hogy nem annyira hazánk 
anyagi, mint nemzetünk szellemi művelése azon feladat, melyet választanunk kell. 
Örömmel foglak látni tehát azon a pályán, melyet magadnak választottál. 

... Ki egy bizonyos tudományban magasabb cél után törekszik, nem nélkülözheti 
a szomszéd tudományok ismeretét. 

... Az ész maga, a jellemnek kellő szilárdsága nélkül, még senkit nagy tudóssá 
nem tett, s ha valamitől féltelek, az nem az, hogy a nagyvilág vagy a politika csábít 
el ösvényedről, hanem az általános tudósvágyad, mely e tudománynak határairól a 
másikra vezet, s nem engedi, hogy egyben annyira haladj, mint erőd bírná . . . " 

1870. III. 19. „ ... én azzal vigasztalom magamat, hogy te majd folytatni fogod 
mívemet, és így a magyar kultúrának és tudományosságnak megalapítása, ha nem is 
az én, legalább kettőnk nevéhez lesz kötve." 

Apja bátorítására a heidelbergi egyetemen doktorált, melyről így tudósít: 1870. 
VII. 8. „Mai napon a doktorátust sikerrel letettem Legnagyobb örömömet elsősorban 
az okozza, hogy ezzel a hírrel Neked örömet szerezhetek. Szigorlatomat „summa cum 
laude" fokozattal fogadták el, ami sokak által irigyelt megtiszteltetés. E fokozatot itt 
nemigen osztogatják; ha jól vagyok értesülve, ebben a félévben kívülem még csak 
egy jelöltnek adatott, s kultuszminiszteri örömed telhetik abban, hogy ez is magyar 
volt. Neve König Gyula, győri születésű matematikus." 

Ezután hazatért, s elkezdte tudományos munkásságát, melynek jelszavát így 
fogalmazta meg: a tudomány zászlaját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt 
hazánk határain túl is meglássák és megadassék neki az illető tisztelet". 
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Életfilozófiáját a MTA 190l-es elnöki beszédében fogalmazta meg: „A titkok 
honában többre megy a költő, mint a természettudós .. . A természettudósnak erőt 
inkább a gondolkodásnak az a józan szabadsága ád, mely nem akadályozhatja 
haladását, még ugrásait, repüléseit sem, de amely maga kérlelhetetlen elfogulatlan
sággal hívja fel az ítélet szigorát arra, hogy eredményeinek értékét megállapítsa. A 
fellegekben jár néha úgy, mint a költő, de meg tudja mondani mindig, milyen magasra 
emelkedett. . . . A középkor előítéleteinek és csodaszerének lomtárából előkerestem 
a varázsvesszőt, melyről a varázs az idők folyamán amúgy is lekopott, s jobban illő 
mechanikai érvelésekkel arra bírtam, hogy feleletet adjon. Az igaz, hogy nem arra 
kértem, hogy rejtett kincseket mutasson, arra sem, hogy ellenségeimet, ha vannak, 
megjelölje, csak azt kívántam tőle: engedjen bepillantani annak az erőnek rejtélyeibe, 
amely e földön mindent mozgat, mindennek kijelöli helyét . . . Itt lábaink alatt terjed 
el, hegyek koszorújával övezve az Alföld rónasága. Vajon milyen alakot adott neki? 
Micsoda hegyeket temetett el és mélységeket töltött ki lazább anyaggal, amíg létrejött 
ez az aranykalászokat termő, magyar nemzetet éltető róna? Amíg rajta járok, amíg 
kenyerét eszem, erre szeretnék még felelni." 

Ezt olvasom, írta Gellért Oszkár naplójában. Ez után olvasónaplóban a következő 
vers áll, amely a Nyugatban is megjelent 1919-ben: 

Mester! a középkor 
Csodatárából a varázsvesszőt 
Kikerested, Mester 
S azt mondtad, nem azért, hogy 
Tán rejtett kincseket kutasson, 
Vagy ellenségeidre mutasson, 
Csak, hogy segítsen megismerned őt, 
A titkos erőt, 
A titkos erőt, mely itt a földön 
Vonz s mozgat mindeneket, 
Mely micsoda hegyeket temethetett el 
És micsoda mélyeket tölthetett ki hegyekkel, 
Míg Alföld lett az Alföld ... 
Oh, ha erre tudnál még választ kapni, 
Míg bírod eszed! ... 
Míg rajta jársz, s a kenyerét eszed. 

Lásd, én se kérem, hogy nekem kincseket keressen, 
Sem azt, hogy ellenségeimre rávezessen, 
Sem azt, hogy feleljen arra, vajon 
Mily büszke bérceket roskasztott össze, 
Mily vad szakadékokat hantolt el örökre 
Bennem a háború s forradalom. 
Sem azt, hogy mutassa hol, merre hazám, 
Mert rajta járok, s kenyerét eszem 
Én is. Holtig. 
Holtig, ha tán 

Másutt oly puha lenne, mint amilyen sós volt itt. 

De arra qondolok: ha keletről jő a fény 
S ha a Föld nyugatról keletre forog 
És ettől rajta minden nehezebb lesz 
Ha nyugatra lendül: 
Varázsvesszőm, ha válaszolni tudnál: 
Ezért van-e, hogy az Eszme is, ha keletrül 
Mozdul nyugatnak, ott megnehezül? 
S ezért van-e, hogy évmilliók alatt 
A szív mellünkben nyugatabbra billent? 
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S ha kettészelik is: balfelöl belőle 
Valamivel mindig -
Valamivel mindiq több marad. 

(Nyugat 1919. 1049-1050. 1.) 

A hetvenéves Eötvös Loránd köszöntésekor Alexander Bernád filozófus így 
jellemezte: 

„.. . Aranyszív, kristálytiszta értelem, szinte csalhatatlan ítélőképesség, gyermeteg 
naiv lélek, egész mivoltában pedig merő tűz a művelődésért, felvilágosultságért, 
emberiségért, jogért és igazságért. 

... Ha beszélni hallottam, úgy tűnt fel mindig, mintha angyalok muzsikálnának. 
Soha egy hamis hang, egy személyes támadás. 

... Semmiféle kitűzött cél érdekében sem hajlandó az igazságon erőszakot 
elkövetni. A tudományos élet egészséges fejlődése volt mindig egyetlen irányadó 
szempontja, de ebben aztán kérlelhetetlen volt. A látszattudományt, az alakoskodást, 
a stréberkedést lelke legmélyéből utálta. Jellemző reá az ifjúság szeretete. ... Minden 
valódi tudományos érdem nála meleg elismerést és támogatást talált. 

... Soha senki nem hallott Eötvös Loránd szájából hazafias frázist, de ő mindig 
hazájáért dolgozott. ... A nemzettel és a nemzetért való élet nála örökség. ... Ebben 
a kérdésben azonegy apjával. ... Olyan apa, mint amilyen az övé volt, ilyen fiút 
érdemelt." 

Mát hé E n i k ő 

A Java nyelv 
III. r é s z - k i v é t e l k e z e l é s , p á r h u z a m o s s á g 

Minden programozó rémálma talán az, hogy az általa írt alkalmazás, program, 
minden különösebb ok nélkül, egyszerre csak kiír valamilyen furcsa hibaüzenetet és 
„lefagy". Valamilyen végzetes hiba lép fel az alkalmazásban, elérkezett egy olyan 
pontba, ahonnan nincs normális kiút, a futás megszakad, és egyszerűen „kidobja" a 
felhasználót. 

A hibák okainak sokfélesége miatt a hibavizsgálat gyakran több időt és energiát 
igényel, mint maga az alkalmazás fejlesztése. A programozó tulajdonképpen minden 
lehetséges futási módot, minden kombinációt végig kellene, hogy próbáljon ahhoz, 
hogy meggyőződjön a programkód hibamentességéről. Ez nem „egyszerű" megoldás. 
Az igazi megoldás az, ha a programozási nyelv biztosít valamilyen mechanizmust a 
hibák elhárítására, lekezelésére. A Java nyelv hibakezelése a kivételkezelésen alapszik. 
A futás közben fellépő hibát a Java exception-mk (kivételnek) nevezi. Amikor 
valamilyen hiba lép fel egy metódus futása során, automatikusan létrejön egy 
kivételobjektum, amely információkat tartalmaz a kivétel típusáról és az alkalmazás 
pillanatnyi állapotáról. Az a metódus, amelyben a hiba fellépett, kiváltja a kivétel 
megjelenését (throws the exception). Ez után a metódus működése megszakad. A 
kiváltott kivételt kezelni kell, ezt a kivételkezelő kódblokk végzi el (az a blokk, 
amelyben a kezelt kivétel típusa megegyezik a kiváltott kivétel típusával). A 
kivételkezelő blokkok egymásba ágyazhatók, a Java mindig megkeresi a legalkal-
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