
novellaírónkról (Panek Zoltánról) annyi 
mindenféle jót tud mondani, novelláit 
külön, cím szerint említve, oly beható
an és dicsérőleg elemzi, hogy aztán — 
mintegy tizenöt oldallal arrébb, egy idő
sebb író novellái kapcsán — leírja eze
ket a (fentiek szerint Panek számára is) 
pofoncsapásként ható sorokat: „S akkor 
[ . . . ] töprengeni kezdtem: ez a korosz
tály tud valamit, amit mi gyakran el
felejtünk! S a párhuzam kedvéért mind
járt meg is kíséreltem felidézni néhány 
novellát, az utóbbi évek néhány jelen
tősebb írását, de két-három címnél több 
nem jutott eszembe, bárhogy erőlködtem 
is." Zavaró egyébként a Panekről szóló 
írásban az az érzékletes hasonlat a 133. 
oldalon, amelyből kiviláglik, hogy Pa
nek egy-egy érzékeny rajza úgy borzong 
végig az emberben, „mintha jeges kés
lapot szorítanának a gerincéhez." Csak 
azért n e m használ ez a hasonlat Panek-
nek vagy Gogolnak, kettőjük közül va
lakinek biztos nem, mivel már a 33. ol
dalon olvastuk, hogy Gogol őrültjének 
egy kijelentésére „úgy érzem, mintha 
hideg késlapot húznának végig a gerin
cem mentén." Igaz, Weöres is többször 
fogalmazta meg, méghozzá versekben, 
azt az igényét az alkotással szemben, 
hogy „hátgerincem borzongjon belé". 

Nietzsche szerint az olvasás egy adott 
fokon túl: butít, mert leszoktat a gon

dolkodásról: könnyebb valamit idézni, 
mint megfogalmazni. (Na tessék, ez is 
idézet.) Bálint Tibor mer újragondolni, 
el is meri felejteni olvasmányait. Közü
lünk nagyon sokan — hogy Nietzschénél 
maradjunk — inkább Adyt idéztük vol
na, A magyar Pimodán V. részéből, mi 
kor így ír a filozófusról (feltehetően Mö
bius Über das Patologische bei Nietzsche 
című könyve kapcsán — Möbius viszont 
német volt): „Nietzschéről azt sütötte ki 
egy francia orvos, hogy memóriája fogy
tán, paralízise nőttén lett egyre szédítő 
mélységek fölött járóbb és újszerűbb a 
nyelve. [. . .] A poétában se képesség a 
nagy távolhelyek játszi áthidalása, az új 
ige, a bátor szökellés, az ismeretlen ihle
tek átkölcsönzése." Bálint Tibor viszont, 
mint aki sohasem olvasta a Pimodánt, 
megírja Hamletről: „ . . . mert csak az el
oldozott e lmével képes egymás mellé kap
kodni a legtávolabbi szavakat, amelyek 
egyszerre utalnak a való helyzetre és a 
valóság fölöttire, s kancsal mivoltukban 
[. . . ] szélesebb kaput tárnak az értelme
zésre." 

Bálint Tibor egy helyen azt írja, fe
szeng, mikor hallja, hogy szépen ír. Nem 
ez a fontos, mondja, hanem az éles meg
látások, halálosan pontos leírások. Így is 
van. De ezt csak olyasvalaki állíthatja 
maga elé igényként, aki olyan szépen 
tud írni, mind Bálint Tibor. 

Szőcs Géza 

Három új Antenna-könyv 

Az 1972-ben indult, kezdetben cím nél
küli, majd a kifejező Antenna c ímmel 
megjelenő sorozat, amely a természettu
dományi fehér foltokat igyekszik „beszí
nesíteni" a romániai magyar közművelő
dés térképén, a Korunk legutóbbi recen
ziója (1974. 12.) óta újabb kötetekkel gya
rapodott, amelyek közül itt hárommal* 
óhajtok bővebben foglalkozni. 

Megfigyelésem szerint a sorozat, álta
lános küldetését tekintve a budapesti 
Magvető kiadónál megjelenő Gyorsuló 
idő-sorozattal, pontosabban ennek két 
újabb kötetével (Marx György: Kimerít
hetetlen anyag, Szent-Györgyi Albert: Az 
élet jellege) mutat rokonságot, matema-

* V a s a s S a m u : A b ion ika ma . Dacia K ö n y v k i a d ó , 
1974. Boér Lász lóné : A v é g t e l e n ha lmazokró l . Da
c ia K ö n y v k i a d ó . 1975. W e s z e l y T ibo r : A Bolyai— 
Lobacsevszk i j g e o m e t r i a mode l l j e i . Dac ia K ö n v v -
k i a d ó , 1975. 

tikai kötetei pedig a prágai Pedagógiai 
Könyvkiadó gondozásában cseh nyelven 
megjelenő „Új irányzatok az iskolai ma
tematikában" című sorozattal (ennek ed
dig megjelent két kötete Milos Jelinek 
munkája a halmazokról, i l letve a relá
ciókról és a függvényekről). Nyi lván
valóan a román tudományos ismeretter
jesztő irodalom is kitermelt hasonló so
rozatot, esetleg többet is; ezeket azonban 
lényegükben nem ismerem, csak a romá
niai magyar lapok recenzióiból tudok 
egyes kiadványokról. 

Az Antenna-sorozatban, akárcsak a Da
cia Könyvkiadó másik, cím nélküli ma
gyar nyelvű szakkönyv-sorában s a Kri
terion népszerű Téka- és Korunk Köny
vek-sorozatában, a romániai magyar köz
művelődés sokoldalúságának, az iroda
lomközpontúság lazulásának számos 
egészséges jelét vé lem felfedezni — amit 



már két évvel ezelőtt összefoglalóan jel
zett számomra a Korunk 1973-as év
könyve. Tóth Károly is „örvendetesen 
gyarapodó természettudományos szakiro-
dalom"-ról beszél az Antenna köteteivel 
kapcsolatban (Korunk, 1974.1.), Fey László 
pedig — szintén erről a sorozatról be
szélve — a Dacia Könyvkiadónak a ter
mészettudományos irodalom felkarolá
sára, a lemaradás behozására tett erő
feszítését méltatja, s ugyanitt nagyon he
lyesen felhívja a figyelmet a magyar 
tudományos szaknyelv ápolásának jelen
tőségére (Korunk, 1974. 12.), teljes össz
hangban Deme László megállapításaival 
(Nyelvi és nyelvhasználati gondjainkról. 
Madách Könyvkiadó, 1970). 

Nap mint nap újabbnál újabb fogal
mak, eddig ismeretlen összefüggések és 
nem sejtett tudományos eredmények tá
rulnak elénk: korunk emberének egy
felől állandóan tájékozódnia, másfelől 
— s ez már magasabb igényszint — 
művelődnie kell, ha lépést akar tartani 
a „gyorsuló idő" diktálta követelmények
kel. A tudományos-műszaki forradalom 
korának egyik lényegi jelensége éppen 
az ismeretek szerkezetének, jellegének 
átalakulása: a megváltozott viszonyok kö
zölt tehát új tartalmat kap a műveltség 
hagyományos fogalma is, megkövetelve, 
hogy klasszikus elemei (az ún. „humán 
műveltség") integrálódjanak a korszerű 
technikai és természettudományos isme
retekkel. A korszerűség azonban nem 
állapotot jelent, hanem folyamatot: nem 
engedi meg, hogy véglegesnek tekinthető 
modellt állítsunk fel a „korszerű művelt-
ség"-re vonatkozóan (még kevésbé a „kor
szerű természettudományos műveltség"-re 
vonatkozóan), s ezért kialakításában és 
dinamikus fenntartásában, állandó meg
újításában igen nagy szerepe van a 
könyvkiadásnak. 

A számban és terjedelemben egyre gya
rapodó, rendszerint nagy vi lágnyelveken 
megjelenő szakkönyvek — amelyeknek 
megvan a maguk fontos szakmai sze
repe — nem oldják meg a tájékozódni, 
művelődni akaró nem szakember olvasó 
gondját. A természettudományok társa
dalmi jelentőségének rohamos növeke
dése következtében egyre többen érdek
lődnek a tudományos kérdések iránt 
olyanok is, akiknek ez nem tartozik min
dennapi munkájukhoz. A „gyorsuló idő" 
egy másik aspektusa, a mai rohanó élet
tempó mellett többnyire szívesebben v e 
szünk a kezünkbe tömör, lényegre törő, 
közérthetően megírt tudományos munká
kat. Mindezek ismeretében a Dacia 
Könyvkiadó gonddal és körültekintéssel 
igyekszik kielégíteni az olvasó elvárásait, 
s e törekvések friss eredménye az a há
rom új Antenna-könyvecske is, amelyek
ről a következőkben szólok. 

A bionika ma c ímű kis könyv — Vasas 
Samu munkája — a biofizika és a bio
kémia határsávjába eső tudományos kér
déseket körvonalazza és foglalja egység
be, s bő példatára azoknak az ismere
teknek, amelyek jól felhasználhatók a 
középiskolai biológiaórák színesebbé, ér
dekesebbé tételére. 

A könyv a következő „alegységekre" 
oszlik: A bionika korszerűsége, A bionika 
főbb kutatási területei, Csodálatos élő
világ. Az első részben — amelyben uta
lásokat találunk a tudományág kialaku
lására is — a szerző azt igyekszik meg
mutatni, hogyan hatnak bizonyos termé
szettudományi alaptörvények, közelebb
ről a fizika törvényei az élővilágban; a 
következő részben arra mutat rá, hogy 
(noha az élő szervezetben végbemenő 
fizikai és kémiai folyamatok több tekin
tetben különbözőek az élettelen világ 
hasonló folyamataitól) mit érdemes az 
élővilágban a technika fejlesztése céljá
val kutatni; a harmadik rész pedig nagy
jából az előzők példatárának tekinthető. 

A bionika aránylag fiatal tudományág, 
most teszi első határozottabb lépéseit, s 
így fejlődésének távlatai mind elméleti, 
mind gyakorlati téren szinte beláthatat
lanok; a könyvecske tehát jó szolgálatot 
tesz azzal, hogy eredményeire és lehető
ségeire felhívja a szélesebb olvasóközön
ség s főleg az ifjúság figyelmét. 

Ugyancsak időszerű kérdéskört dolgoz 
fel Boér Lászlóné könyve: A végtelen 
halmazokról. Az utóbbi néhány évtized
ben szinte az egész matematika halmaz
elméleti alapra épült át, mivel a halmaz
elméleti fogalmak tükrözik legjobban a 
matematikai (s nemcsak a matematikai) 
objektumok legáltalánosabb tulajdonsá
gait. Mindennek ellenére a közelmúltig 
csak tudományos munkákban és főisko
lai tankönyvekben találkozhattunk gyak
rabban halmazelméleti fogalmakkal — s 
épp ezért örvendetes Boér Lászlóné 
könyvének megjelenése, aminek jelentő
ségét aláhúzza az a tény, hogy a hal
mazelmélet fontos helyet tölt be a kor
szerű matematikaoktatásban. 

A szerző mindjárt az előszóban célul 
jelöli meg azt, hogy közelebb vigye a 
végtelen matematikai alapfogalmát az 
olvasóhoz. Ugyanitt felvázolja értelmezé
sének történeti alakulását az ókortól a 
modern időkig — amivel kapcsolatban 
csak az a megjegyzésem, hogy a könyv
ben egyébként megemlített Georg Cantor 
kissé bővebb tárgyalást érdemelt volna, 
hiszen ő fektette le a végtelen halmazok 
elméletének alapjait még a múlt század 
hetvenes éveiben. 

A Halmazelméleti alapfogalmak c ímű 
első fejezet a halmaz, alaphalmaz, rész
halmaz, kiegészítő halmaz fogalmak ma
gyarázatát adja, bevezet a halmazműve-



letekbe (egyesítés, metszet, különbség, 
szorzathalmaz és hatványhalmaz), s tár
gyalja a halmazok ekvivalenciáját és szá
mosságát — áttekinthető, a megértést 
könnyítő példákkal. Kár, hogy az ábrák
kal már szűkmarkúbban bánik a szerző 
(vagy a kiadó), s az első fejezetben csu
pán egyet ad, pedig az egyes fogalmak 
és műveletek Venn-diagramokkal való 
szemléltetése a megértést és rögzítést ki
tűnően szolgálta volna. A végtelen meg
számlálható halmazok című második fe
jezet a könyv legterjedelmesebb része, 
amelynek tartalmi ismertetését itt fölös
legesnek tartom: a cím önmagáért beszél, 
és különösebb megjegyzésem nincs. A 
harmadik fejezet — Kontinuum számos
ságú halmazok — újabb fogalmat vezet 
be (kontinuum számosság), ezt kielégí
tően megmagyarázza, s tovább visz olyan 
kérdések tisztázása felé, mint például az, 
hogy létezik-e a valós számok halmazá
nál nagyobb számosságú halmaz, adha
tunk-e általános útmutatást a halma
zok számosságának az összehasonlítá
sára stb. Ezután következik a Gyakor
latok című rész, amelyben a „tanultak" 
alapján elvégezhető hét feladat és azok 
megoldása kap helyet. 

Boér Lászlóné könyvének átgondolt fel
építése és a didaktikai szempontok érvé
nyesítése a munkát alkalmassá teszik a 
halmazokkal kapcsolatos alapismeretek 
elsajátítására, i l letve felfrissítésére azok 
részéről, akik a tárgykörről már tudnak 
egyet-mást. 

Weszely Tibor következő munkája — A 
Bolyai—Lobacsevszkij geometria modell
jei — a Bolyai Farkas születésének két-
századik évfordulóján örvendetesen meg
szaporodott romániai magyar Bolyai-ki
adványok szép sorát gyarapítja. A szerző 
már korábban tanújelét adta annak, hogy 
a Bolyaiak kérdésköre behatóan foglal
koztatja (A parallelák 2000 éves problé
májáról. Matematikai és Fizikai Lapok, 
1960. 1.), és ez az évek folyamán csak 
növekvő érdeklődése olyan műveket ered
ményezett, mint tavaly megjelent Bolyai 
Farkas-monográfiája, majd az említett és 
alább tárgyalandó könyv az Antenna
sorozatban. 

A szerző most arra vállalkozott, hogy 
a Bolyai—Lobacsevszkij geometria mo
delljeit megismertesse az érdeklődő s 
bizonyos matematikai alapműveltséggel 
már rendelkező olvasóval, s ezt a célt 
úgy akarja elérni, hogy a nem-euklideszi 
geometria tételeit az euklideszi geomet
ria alapvető fogalmaival fejti ki. Arról 
ugyan nem vagyok meggyőződve, hogy 
minden egyes fejezet hozzáférhető a kö
zépiskolai felkészültséggel rendelkezők 
számára (amint a kiadói ajánlás állítja 

a hátsó borítón), az viszont köztudott, 
hogy a matematika népszerűsítése 

— absztrakt jellege miatt — mindig ne
héz feladat, s csak úgy lehet eredmé
nyes, ha arra kényszeríti az érdeklődő 
olvasót, hogy ő maga is részt vegyen az 
összefüggések felismerésében-követésében 
(ami egyúttal nevelő hatású is, mert a 
logikus gondolkodás képességét fejleszti). 

A könyv öt fejezetre oszlik. Az első
ben (Geometria, axiómák, modellek) a 
szerző rámutat arra, hogy egy felfede
zés jelentőségének helyes értékeléséhez 
hozzátartozik a probléma keletkezése és 
megoldása történetének ismerete, majd 
vázolja a több mint kétezer évig „egyed
uralkodó" euklideszi geometria nem 
elég szemléletes V. axiómájának kérdé
sét, a megoldásra tett kísérleteket, s azt, 
hogy ez végül hogyan sikerült egymás
tól függetlenül Bolyai Jánosnak és N. I. 
Lobacsevszkijnek, akik nemcsak magát 
a problémát tisztázták, hanem bebizo
nyították, hogy az euklideszin kívül más
fajta geometria is létezhet. A következő 
fejezetek (A Poincaré-modell, A Klein— 
Poincaré-modell, A Cayley—Klein-mo-
dell) a könyv már előbb említett célját 
valósítják meg, vagyis a Bolyai—Loba
csevszkij geometria közelebbi megérteté
sét az említett modellek segítségével (a 
túlságosan „szakmai" részletekre itt nem 
térhetek ki); s végül az Utólagos meg
jegyzések című ötödik fejezet a model
lekre vonatkozó meggondolásokat tartal
maz, amelyek fontos szerepet játszanak 
akkor, amikor egy geometria el lentmon
dásmentességét vizsgáljuk. 

Az Antenna-sorozat szerkesztése meg
ítélésem szerint korszerű és átgondolt; 
a kötetek szerzői — akár maguktól te
szik, akár kiadói kérésre, elvárásra — 
általában szem előtt tartják a pedagó
giai igényeket, ami nagymértékben nö
veli az Antenna-könyvek iskolai gyakor
latban való felhasználhatóságát. 

Kiadójuk a kolozsvári Dacia, és szer
kesztőjük, Dáné Tibor jó érzékkel vá
logatta össze a témákat és a szerzőket 
(itt nemcsak a jelen recenzióban tár
gyalt kötetekre gondolok, hanem az ösz-
szes eddig megjelentekre), s így nem vé
letlen, hogy szakmai-módszertani megol
dásaikban elsőrangúak — legalábbis a 
matematikai tárgyúakról „szakmabelisé-
gemnél" fogva bizonyosan merem ezt ál
lítani. Nem ismerem a kiadó tervét, de 
örvendetesnek tartanám, ha a sorozat 
eddigi matematikai tárgyú munkáit újab
bak is követnék (például a matematikai 
logika, a számelmélet és egyéb diszcip
línák köréből), amire minden bizonnyal 
megvan az alkalmas szerzőgárda. 

Oláh György 


