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adnak bizonyíthatóan megfelelő megoldást. 
A nyilvános kulcsú kriptográfiai algoritmusok 
jelentős hányada nehéz számelméleti problé-
mákon – prímfaktorizáció, diszkrét logarit-
musszámítás – alapszik. Kutatómunkámba 
az anonim azonosítás problémakörére kon-
centrálok. Az anonimitásnak többféle foko-
zata van a gyakorlatban. Lehet olyan, mint a 
papírpénz, amelynek önmagát kell igazolnia, 
az átmeneti tulajdonosa pedig lényegtelen. A 
titkos választás alkalmával a választásra jogo-
sultnak igazolnia kell a személyazonosságát, 
de a voksa már nem különböztethető meg a 
többi választó szavazatától. Az objektív vizs-
gáztatás közben sem a vizsgáztató nem tudja, 
kinek a dolgozatát javítja, sem a vizsgázó nem 
tudja, ki értékeli a dolgozatát. Tehát a vizsgá-
zó és a vizsgáztató is anonim, de van egy lé-
nyeges különbség közöttük: a vizsga befeje-
zése után a vizsgázónak érdeke személyének 
felfedése, hiszen tudni akarja a vizsga ered-
ményét. Ezzel szemben a vizsgáztató személye 
csak akkor válik érdekessé, ha olyan hibát vét, 
amely miatt akár ki is zárhatják a szakértői 
csoportból. A felsorolt és még sok más ha-
sonló feladat megoldására többféle javaslat is 
található a szakirodalomban. Célom a prob-
lémakör szisztematikus feldolgozása és mate-
matikai eszközökkel való elemzése. 

3. Őszintén szólva ez a kérdés okozta a legna-
gyobb fejtörést. Sok híres tudóssal találkoz-
tam személyesen, még többről olvastam, de 
eddig nem jutott eszembe példaképet válasz-
tani. Igyekez tem a magam egyszeri útját járni. 
Az sem igaz persze, hogy senki sem hatott 
tudományos érdeklődésemre és fejlődésemre. 
Wolf gang Schmidt, Robert Tijdeman, Peter 
Bundschuh, Horst Günter Zimmer és Buzási 
Ká roly munkáikkal és emberi példamutatás-
sal is jelentős hatást tettek rám. 

A legtöbbet azonban Győry Kálmán aka-
démikustól kaptam. ő hívta fel a figyelme-
met a számelmélet szépségére, és ismertet te 
meg velem a tudományos munka műhelytit-
kait. Hatására kezdtem el foglalkozni dio fan-
toszi egyenletekkel, ő volt a doktori témave-
zetőm. Megtanultam tőle, hogy csak jól ki-
érlelt és pontosan megfogalmazott eredmé-
nyeket szabad kiadni a kezemből. Lényegé-
ben előzmények és támogatás nélkül építette 
ki a ma már nemzetközileg is elismert debre-
ceni számelméleti iskolát. 

 
4. Szívesen látnék olyan tudományos eredmé-
nyeket, amelyek az emberiség energiaellátását 
hosszú távra biztosítanák. Zsófi unokám 
másfél éves, jó lenne tudni, hogy hatvan év 
múlva olyan életet élhet, mint én most. 

A tudomány egyik nagy kérdésének tar-
tom, hogy van-e a földihez hasonló fejlettsé-
gű élet más bolygón. Az utóbbi időben sok 
naprendszeren kívüli bolygót fedeztek fel, de 
civilizációra utaló jelet még nem tudtak 
észlelni. 

Az egyetemes tudomány nagy kérdései 
után a szakterületem néhány izgalmas problé-
máját fogalmazom meg. Jurij Matjaszevics 
1972-ben bizonyította be, hogy nem létezik 
olyan algoritmus, amellyel tetszőleges diofan-
toszi egyenletről eldönthető, hogy megold-
ható-e. Másrészt egyenletek széles osztályaira, 
például lineáris, kvadratikus, Thue- stb. isme-
rünk ilyen algoritmusokat. A harmadfokú 
egyenletek státuszát azonban még nem ismer-
jük. Ma még nem tudjuk, hogy van-e olyan 
eljárás, amely tetszőleges a,b racionális szám-
ra el tudná dönteni, hogy az y2 = x3 + a x + b 
elliptikus görbén van-e racionális pont. A 
huszonegyedik század egyik problémájának 
választott Birch- és Swinnerton-Dyer-sejtés 
erre választ adna.  

A debreceni számelméleti iskola egyik 
legeredményesebb kutatási területe az egy-
ség egyenletek és alkalmazásaik vizsgálata. 
Nagyon általános feltételek mellett meg tud-
juk mondani, hogy mikor lehet egy ilyen 
egyenletnek végtelen sok megoldása. A két-
változós egységegyenletek összes megoldását 
is meg tudjuk határozni. Kettőnél több isme-
retlenes egyenletekre azonban általában már 
nem ismerünk eljárást a megoldások meg-
keresésére. Én valószínűnek tartom, hogy ez 

is egy algoritmussal megoldhatatlan problé-
ma, de szívesen látnám a bizonyítását.

Befejezésül egy kriptográfiai problémát 
említek. Peter Shor nevezetes eredménye 
szerint kvantumszámítógéppel a faktorizáció 
és a diszkrét logaritmus kiszámítása is meg-
oldható polinom időben. Az irodalomból 
ismert legjobb implementáció azonban még 
csak a 15-öt volt képes prímszámok szorzatá-
ra bontani. A következő dekádtól azt várom, 
hogy van-e reális fizikai alapja a kvantumszá-
mítógép hatékony implementációjának.

s. varga pál (1955)

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya • 
Szakterület: 19. századi magyar irodalomtör-
ténet, eszmetörténet • Foglalkozás: egyetemi 
tanár, Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar

1. Már a tudományos kutatás fontosságát és 
hasznosságát sem célszerű azonosítani. A 
tudomány alakulásának sajátos autonómiája 
van (ennek legismertebb leírása Thomas S. 
Kuhntól származik); egy-egy tudományág a 
maga szempontjából azokat az eredményeket 
tekinti a legfontosabbaknak, amelyek az ille-

tő tudományos közösség számára aktuális 
kérdéseket megválaszolják, vagy megváltoz-
tatják a feltehető kérdések irányát. Vannak 
tudományágak, amelyekben a kutatásnak e 
saját érdekeltségei hasznossági szempontok-
ból is igazolhatóak, de nem tudom, számon 
kérhető-e például a fekete lyukak kutatóin, 
felfedezéseiknek milyen fokú a gazdasági-
társadalmi hasznosíthatósága.

Amit a magam munkájában a tudomány-
ág saját viszonyai szempontjából a legfonto-
sabbnak tartok, az az irodalom kutatásának 
előfeltevéseivel kapcsolatos. Abban az előfel-
tevés-rendszerben, amelyet a karteziánus 
bölcseleti tradíció határoz meg, az ember 
gondolkodó szubjektum, az irodalmi szöve-
gek pedig objektumok, amelyeket természet-
tudományos módszerekkel kell vizsgálni. 
Ilyen módon azonban az irodalomnak leg-
följebb a létfeltételeit lehetett megmagyaráz-
ni. Hatékonyabb kiindulást kínál az európai 
bölcseletnek az az alternatív hagyománya 
(elég talán Herdert vagy Wilhelm von Hum-
boldtot említenem), amely az embert ereden-
dően nem a gondolkodás szubjektumának, 
hanem egy nyelvi-kulturális hagyomány le-
téteményesének, az irodalmi szöveget pedig 
e hagyomány részének tekinti. Magam egy 
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olyan irodalomszemlélet térnyerésében va-
gyok érdekelve – s eddigi munkáim nagyobb 
része is erre irányul –, amely ehhez az antro-
pológiához kapcsolódik, s abból indul ki, 
hogy egy-egy társadalom a közös, nyilvános  
nyelvhasználatban alakítja ki felfogását a va-
lóságról, s hogy az irodalom e nyelvi gyakor-
lat egyik legfőbb formálója. E szemlélet elter-
jedésének komoly társadalmi haszna is volna: 
ha általánossá válna az a belátás, hogy élet-
gyakorlatában az ember az „objektív valóság-
nak” csakis olyan képével találkozik, amelyet 
saját szimbólumai, mindenekelőtt a nyelv 
alakított ki, többre becsülné azt az – emberi 
élet fizikain-biológiain túli tartományaira 
vonatkozó – tudást, amelyet az irodalom, a 
művészet felhalmozott.

A tudományos munkában mindig a fel-
fedezés a legizgalmasabb. Ha a fent említett 
területre gondolok, talán az volt a legérdeke-
sebb, amikor rájöttem, hogy a népiességnek 
nevezett 19. századi irodalmi mozgalom csu-
pán a „jéghegy csúcsa”; egy olyan, az irodal-
mat a nyelvi-kulturális hagyományból ere-
deztető felfogás látványos (de önmagában 
ne hezen érthető) megnyilvánulása, amely 
Kár mán József, Kölcsey Ferenc, Erdélyi János, 
Gyulai Pál, Arany János és mások munkás-
sága révén teoretikusan is egyre kidolgozot-
tabb formát öltött. 

2. Közelebbi terveim szerint arra teszek kísér-
letet, hogy azt az irodalomszemléletet, ame-
lyet fentebb említettem, 19. századi magyar 
szépirodalmi szövegek vizsgálatában is érvé-
nyesítsem. Az a benyomásom, hogy nem 
ve zetett meggyőző eredményre, amikor Arany 
János Toldiját, Jókai Mór vagy Mikszáth 
Kálmán regényeit a kortárs nyugat-európai 
irodalomhoz, a fénykorát élő európai regény-
hez hasonlították. Abban a regényirodalom-

ban ugyanis az egyén, az egyéni tudat egyre 
elmélyültebb, művészileg egyre rafináltabb 
bemutatása zajlik, míg a magyar irodalom-
ban (talán éppen azért, mert itt az – egyéb-
ként szintén összeurópai áramlatnak tekint-
hető – népiesség jelentősebb szerepet játszott) 
megmaradt az írók érzékenysége a közösségi-
kulturális hagyomány iránt, amelyben ma-
guk alkottak, s amelyben történeteik szerep-
lőit mozgatják. Van úgy, hogy egy egész eleven 
világ bontakozik ki a magyar nyelvben elrej-
tett sémákból (közmondások, frazeológiai 
szerkezetek, köznapi metaforák stb.), mint 
Arany Toldijában, van úgy, hogy az elbe szélő 
azt mutatja meg, ahogyan szereplői minden-
féle történeteket alkotnak maguknak a ren-
delkezésükre álló nyelvi-kulturális sémákból 
(a legismertebb példa ezek közül alig hanem 
a Szent Péter esernyője). Mikszáth elbeszélése-
it például az teszi izgalmassá, hogy az ilyen, 
kisebb-nagyobb csoportok által konstruált 
történetek mindaddig a valóság komolyságá-
val hatnak megalkotóikra, míg össze nem 
ütköznek egy alternatív történettel…

Soron következő munkámban tehát azt 
szeretném kimutatni, hogy a magyar iroda-
lomnak van egy specifikus szövegcsoportja, 
amely nem az egyén, hanem a – kisebb-na-
gyobb, alkalmi vagy állandó – közösségek 
tudatának hagyományozott nyelvi-kulturális 
sémákon alapuló működését modellálja.

Vannak persze olyan terveim, amelyekről, 
lévén távoliak és bizonytalanok, nem szívesen 
beszélek; azt sem tudhatom, mennyi fér még 
bele az életembe – meg hát az is előfordul, 
hogy nem a kutató választ témát, hanem a 
téma találja meg kutatóját. 

3. Kopernikuszt – és bár nem tudós volt – 
Kolumbuszt. Kopernikuszt azért, mert arra 
tanítja a tudóst: ha nem ér el meggyőző ered-

ményt a tudományában bevett előfeltevések 
alapján, szakítson velük. A paradigmaváltások-
nak nevezett tudományos forradalmak lénye-
gében ilyen kopernikuszi fordulatokhoz kö-
tődnek (már csak az én szemléletem szem-
pontjából különösen fontos ráadás, hogy 
Im manuel Kant maga nevezte kopernikuszi 
fordulatnak, mikor arra a következtetésre 
jutott, hogy a megismerésben nem ismerete-
ink igazodnak a tárgyakhoz, hanem a tárgyak 
az ismereteinkhez). Szó nincs arról, hogy 
minden kutatás fő törekvésének tudományos 
forradalom előidézésére kellene irányulnia, 
de minden tudósnak készen kell állnia arra, 
hogy szükség esetén felülbírálja – akár leg-
kedvesebb – előfeltevéseit. Kolumbuszt in-
kább irigylem: minden tudósnak (így magam-
nak is) csak azt kívánhatom, ami vele történt; 
hogy tudniillik a világ legtermészetesebb dol-
gának hasson, amit fölfedezett; olyasvalami-
nek, ami nélkül már nem is lehet elképzelni 
a világot – holott azelőtt az embereknek fo-
galmuk sem volt róla. 

4. Más diszciplínákkal kapcsolatos kívánal-
maimat természetesen csak laikusként – tehát 
csak az illető tudományszakokhoz fűződő 
külső hasznosság elve alapján fogalmazhatom 
meg; boldog lennék, ha a természettudomá-
nyok hozzásegítenék az embert egy veszélyte-

lenebb, tisztább, kevesebb szenvedéssel terhes 
világhoz –, miközben a maguk tudományá-
nak útjait járják.

Az már talán szakmaibb kívánalom, hogy 
általánosan elfogadottá váljon a humán tudo-
mányoknak a természettudományokétól el-
térő tudományfelfogása, módszertana; fen-
tebb jeleztem, hogy az irodalomtudomány 
mint humán tudomány terrénuma ott kezdő-
dik, ahol a természettudományé véget ér. 
Talán ez a respektus is hozzájárulhatna ahhoz, 
hogy egy jobb világban éljünk. Horribile dictu, 
a humán tudományok előfeltevései el is gon-
dolkodtathatják a természettudósokat; ugyan 
ki szavatol azért, hogy a nagy elméletekbe – 
például: ősrobbanás – nem játszanak bele azok 
a reflektálatlan sémák, amelyeket nyelvünk-
kel együtt elsajátítottunk? Például megszok-
tuk, hogy a történeteknek kezdetük van…

Ami pedig a saját szakmámat illeti: abban 
bízom, hogy a magyar irodalom részterüle-
teire irányuló, az utóbbi két évtizedben óriá-
si lendületet vett kutatás egyre több integratív 
leírást fog eredményezni – még ha korunk 
okkal szkeptikus is a „nagy elbeszélésekkel” 
szemben. Már csak azért is fontos lenne ez, 
mert az irodalmárszakmának felelőssége van 
abban, hogyan befolyásolja a magyar iroda-
lom a nyilvánosság nyelvét, amelyben a 
magyar társadalom valósága alakul.




