
Némethi András
matematikussal
Némethi András (1959, Erdőszentgyörgy) akadémiai doktor, egyetemi
tanár (ELTE). 1977-ben és 1978-ban a Román Országos Matematikai
Diákolimpiák nyertese, 1978-ban a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
második helyezettje. Doktori munkáit Romániában, majd az USA-ban ké-
szítette el. 1990 és 2004 között az amerikai Columbusi Állami Egyetemen
adjunktus, docens, majd egyetemi tanár. Feleségével és két gyermekével
2004-ben Budapestre települt, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia
Rényi Alfréd Matematika Kutatóintézetében dolgozik és az ELTE pro-
fesszora. Több mint száz angol nyelvű tanulmány szerzője, hamarosan
második könyvét adja ki a tekintélyes Springer Szakkönyvkiadó.

Azt hiszem, vannak esetek, így nálam is, amikor ez véletlen, nem tu-
datos választás, vagy nem a szülők választásának az eredménye. Fa-
lun születtem valahol nagyon messze Erdélyben, Erdőszentgyör gyön,
ez Maros megye szélső községe, határos Hargitával, a Kis kü küllő men-
tén. Édesanyám tanítónő, édesapám pedig könyvelő volt. A bátyám
négy és fél évvel idősebb, mérnökit végzett Temesváron. Erdő szent -
györgyön jártam az első 10 osztályt, 17 éves koromig ott éltem. Tud-
tam a matematikát, meg szerettem, sőt még fizikaversenyeken is vol-
tam, de lényegében a nagy váltás azután történt, hogy tizedik után
édesapám azt mondta, jó volna elkerülni valahova a városba, egy jobb
iskolába. Akkor bekerültem a segesvári magyar középiskolába, a
Nagyküküllő menti szórványmagyarság központjába, és az ottani
kollégiumban laktam. Nagyon jó matematikatanárom volt, Farkas
Mik lós. Azt mondta, „na fiú, tanulj!” Ne kem pedig volt időm a kol-
légiumban és tettem a dolgom. 1977-ben megnyertem a városi, he-
lyi szakasz matematikaversenyét, aztán a megyeit, majd az országost
is. Eljutottam pár hónap alatt odáig, hogy a Nemzetközi Olimpián
én voltam az egyik, aki Romániát képviselte. Így kerültem be a Nem-
zetközi Olimpiára felkészülő csapatba, Bukarestbe, ahol nagyon ér-
dekes volt, mert előttem és utánam magyar oda nem került be. Nagy
meglepetés volt, hogy egy ismeretlen vidéki minden selejtezőn átmegy,
és bekerül a felkészítő keretbe. Románul sem tudtam elég jól, az ele-
jén még nehézségeim is voltak a többi fiúval való kommunikációban.
És hát új világba kerültem, azok közé, akik már sok-sok éve ezt tanulták.
Csak tátottam a számat, hogy ezek miket tudnak, aztán jött a teszt, és
megoldottam. Rengeteget dolgoztam akkoriban, mert láttam, mit kell
bepótolni, és az az igazság, hogy segítettek is. Ez harmadéven lefutott,
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Hogyan kezdődik egy
természettudományos
pálya? Hogyan lesz
va  laki természettudós?
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és negyedévben is úgy készültem az éves versenyre, hogy az előző
eredményt meg kell ismételni. Nehogy azt mondják, véletlen, hogy
ez a fiú odakerült. Negyedévben megint végigjártam ezt az utat, sőt,
a Nemzetközi Diákolimpián második díjat kaptam. Nagyon jó csa-
pat jött össze, jó felkészülés volt, fiatal kutatók jöttek a Bukaresti In-
tézetből, ők készítettek fel minket. Azt hiszem, ez egyfajta tehetség-
gondozás volt, nem érdekelte őket, hogy magyar vagyok, vagy nem
magyar, a matematikusok utánpótlásának nevelésére figyeltek, és min-
dent megtettek, hogy ott maradjunk a Bukaresti Egyetemen.

Az egyetem első négy évében nem volt szétválasztva, hogy ki lesz ta-
nár, ki lesz kutató, de ötödévre már nagyon kevesen maradtunk: hat-
százból tizenöten, ez felelt meg a mesterfoknak. Két csoportra voltunk
osztva, egyik operátor-elmélet, a másik algebra-geometria együtt. Én
az algebra és geometria csoportban voltam. Tudtam, hogy kutató aka-
rok lenni, és igazából ez már akkor is egyértelmű volt, amikor az egye-
temet elkezdtem. Habár, amikor ott elkezdtük, nem fogalmazódott meg
bennünk, hogy muszáj kutatónak lenni, nem tettük mi fel ezt a kérdést,
hanem tettük a dolgunkat, tanultunk. Kapcsolatban voltunk irodal-
márokkal, művészekkel, szakmától függetlenül okos vagy jó ember-
rel mindig jó beszélgetni, de időm nagy részét a tanulás töltötte ki.
Másod-, harmadéven már az Akadémia Kutatóintézetével is volt kap-
csolatom, amit ugyan elvileg Ceausescu bezárt. A lányának, Zoiá nak
köszönhetően viszont létezett egy fantom intézet valahol Bukarest szé-
lén, egy repülőgépgyár fiókintézményeként, amit Zoia igazgatott. Ez
volt tehát a Román Akadémia Matematikai Kutatóintézete,  Bukarest
szélén. Ennek volt egy beszüntetett, de működő könyvtára bent az egye-
tem épületében. És annak ellenére, hogy nem létező könyvtárként mű-
ködött, azért jöttek a külföldi szakmai könyvek, folyóiratok. Azóta ren-
geteg könyvtárban, egyetemen jártam, össze tudom hasonítani őket:
ez a bukaresti nem létező könyvtár nagyon jó könyvtár volt, az egyik
legjobb kelet-európai. Ott találkoztunk a kutatókkal.

Egyetem után egy év kötelező gyakorlatot Felső-Boldogfalván töl-
töttem, tanítottam ötödikes és hatodikos kissrácokat. Székelyud var -
helyen laktam, én is és a gyerekek is hat kilométert tettünk meg (ők
a szomszéd falvakból) néha gyalog a hóban, néha biciklivel vagy
busszal. Tanítottam is őket, volt bennem egy hatalmas felszabadult-
ság a szabvány alól, meg hát fiatal is voltam. Rengeteg üres óra volt,
mert esetleg egyes tanárok nem tudtak a hóban eljönni, s én minden
üres órára bementem. Sok könyvem volt, albumok, kultúrtörténet,
ezeket bevittem nekik, és meséltem a görög kultúráról, erről-arról.
A gyerekek élvezték, azt hiszem, ez nagyon jó volt nekik. Egy év
után elkezdhettem a munkám a bukaresti kutatóintézetben.

Aztán a PhD következett. Nehezen jött, mert nagyon kevés hely volt
és nagyon ritkán indítottak képzést. Csak akkor, amikor Ceau sescu
megengedte, vagy a felesége, aki a Kulturális és Oktatási Miniszter
volt. Volt olyan, hogy három-négy évig nem volt PhD meghirdetve.

Mi történt aztán a bu-
karesti egyetemi évek-
ben? Hogyan került
onnan Amerikába?
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Jó pár évet vártam, mire meghirdettek egy helyet geometriában. 1989-
ben, a forradalom előtti évben kerültem be a programba. Alexandru
Dimca volt először a témavezetőm, de ő időközben emigrált. Végül
is Lucian Badescu lett a vezetőtanárom. Ők ketten vezettek, de sokan
segítettek. Algebrai geometriát Bades cutól és Banicától tanultam, szin-
gularitás-elméletet Dimcától, topológiát Costache Telemantól — sok
terület között mozogtam. Ez később nagy hasznomra vált. Megírtam
a doktorit másfél év alatt. Ez az itteni kandidátusinak felel meg. Azért
volt mindez lehetséges, mert előtte évekig dolgoztam, nem voltam
ugyan beiratkozva, de dolgoztam. Akkor jött a forradalom. A román
emigráció elég összetartó, az USA-ból feltérképezték az Intézetben lévő
fiatal matematikusokat, ők már pozícióban voltak, elosztották maguk
között az embereket, úgyhogy hozzám is megérkezett a levél Ame -
rikából azzal, hogy bármikor felvesznek a PhD programra.

Mentem tehát a világ egyik legjobb matematikusához, Henri Mos -
co vicihoz a columbusi egyetemre. Ő korábban a bukaresti intézetnek
volt főkutatója, de egy nemzetközi konferenciáról már nem tért haza.
Körülbelül akkor mehetett ki, amikor én kezdtem az egyetemet. Co -
lumbusban még ott volt Dan Burghelea is, ők ketten fogadtak és se-
gítettek a Columbusi Állami Egyetemen elkezdeni a PhD programot.
Nyolc hónap alatt fejeztem be. Akkorra már nemzetközi folyóiratok-
ban fontos cikkeim jelentek meg. Közben Steenbrinkkel is dolgoztam
Hollandiában, ő egy neves matematikus, tőle a Hodge-elméletet sze-
rettem volna megtanulni. Ez a kapcsolat úgy alakult ki, hogy bár Ro -
mánia zárt volt, a németek és hollandok mégis be-bejöttek Romániába
egy-egy konferenciára. Szerencsém volt, olyan dolgokat tudtam nekik
mutatni, ami nekik is meglepetés volt. Létezett egy holland szingula-
ritás iskola, mondták, hogy amint lehet, mehetek oda. 1990-ben három
hónapot ott voltam, és 1991 szeptemberétől felvettek asszisztensként
a Columbusi Egyetemre, ahol aztán tizennégy évig tanítottam.

A matematika struktúrákban gondolkodik, ahogy akármelyik tudo-
mánynak megvan a struktúrája, képe, rálátása a világra. A kérdések-
nek történetük van, hogy mit is tudunk valamiről, mit szeretnénk
tudni, vagy az miért lényeges. Ha geometriával akarok foglalkozni,
vagy valamilyen alakzatok elméletével, akkor ez a többdimenziós so-
kaságok elmélete. Az egydimenziós sokaság egy vonal. Az a vonal
lehet csavart, mondjuk egy kör, ami zárt, vagy lehet nyitott vonal.
Aztán vannak a kétdimenziós sokaságok, például a focilabdának a
felülete, vagy az úszógumi, vagy olyan úszógumi, amiben két lyuk
van, vagy három lyuk, s akkor elgondolkodhat az ember, hogy hány
ilyen lehetne. „Osztályozd le az egészet!” Például a fizikus is meg-
kérdezi, hogy milyen világban élünk? Milyen az alakja? Van-e abban
lyuk, lapos? Milyen a világ? Milyen az alakja, milyen invariánsai van-
nak, mi határozza meg, hogy ilyen és nem olyan, el tudom-e dönteni,
hogy ilyen, és nem olyan? Két dimenzióban még egyszerű belátni,
hogy mik a lehetőségek: focilabda, úszógumi, egy, két, három vagy

Mit dolgozik egy el-
méleti matematikus?
Ül egy szobában, és
számolgatja, hogy ket-
tő meg kettő az négy?
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több lyukkal — a focilabda itt nem a gömb, hanem csak a kétdimen-
ziós felülete. Az a hangya, amelyik a focilabda felszínén, a kétdimen-
ziós felületén él, az ennek a lapos világnak a lakója. Nem lát térben,
csak mászik a felszínen, és azt térképezi fel, két dimenziót érzékel. És
az a kérdés, hogy ő ott ezen a focilabdán mászkálva milyen geomet-
riát érzékel, és el tudja-e dönteni, milyen felületen él.

Mi a háromdimenziós terünkben háromdimenziós hangyaként
élünk és gondolkodunk. Érzékeljük ezt a három dimenziót, de nem
érzékeljük az esetleges többit. Csoda lenne, és pont ezt is próbáljuk
megérteni, hogy ha mi is úgy nézhetnénk magunkra, mondjuk egy
négy- vagy tízdimenziós térből, mint ahogyan az ember ránéz a fo-
cilabdán sétáló hangyára. Akárhány dimenzió lehetséges, elméletileg
bármi elképzelhető. Tulajdonképpen ezzel foglalkozom. Már a három -
dimenziós terek topológiája, tulajdonságai is nagyon érdekesek és bo-
nyolultak. Amit a valós háromdimenziós világból látunk, az csak egy
kis folt belőle. Hogy aztán ez hogyan megy tovább, és vannak-e lyu-
kak vagy hurkolódások, azt nem látjuk. A három dimenzió három-
dimenziós térben gondolható el. Ha az időt rátesszük, az már négy,
de lehet akár ötben, hatban, vagy tíz dimenzióban is gondolkodni, mert
nem csak úgy van tér, hogy én benne élek, és érzékelem a három di-
menziót, meg az időt. Hanem mondjuk, nagyon naivan úgy is meg
lehet fogalmazni egy többdimenziós teret, hogy az paraméter-tér. Pél-
dául meg szeretnénk érteni valamilyen jelenséget, vagy egyszerűen
valaminek a viselkedését. Hogy egy objektum hogyan viselkedik, az
sok mindentől függhet. Függ a helyzetétől, függ az időtől, azaz hogy
épp mikor mérem meg, de függhet esetleg attól, hogy milyen a hő-
mérséklet, milyen a légnyomás — ezek mind dimenziók. Ezek között
lehet, hogy van összefüggés, de lehet, hogy nincsen. Ha van, akkor
valamilyen részsokaságot határoz meg egy annyi dimenziós térben,
ahány paramétert tekintettünk. Ha egy jelenség huszonöt paramétertől
függ, akkor annak a leírásához ennyi dimenziós tér szükséges.

Visszatérve a hangyára, ha ő lokálisan néz egy pontot, megnéz egy
kis pontot az úszógumin, nem tudja realizálni, hogy az most focilab-
dán van-e, vagy úszógumin. Ugyanígy, ha én most itt megnézem az
én világomat, Budapestről nem tudom eldönteni, hogy a mi univer-
zumunk milyen alakú. Először elvileg kell eldöntenünk, hogy mit kéne,
hogy tudjon az a hangya, milyen utazást kellene, hogy elvégezzen, mi-
lyen okosságot, milyen elméletet kellene, hogy tudjon ahhoz, hogy ha
elindul, mondjuk, ha képes lenne hatalmasat utazni, akkor mit mér-
jen, hogyan derítse ki, hogy most ő úszógumin van, vagy a focilabda
felületén. Vagy azt hogyan dönthetjük el, hogyha a mi háromdimen-
ziós terünk beágyazódik egy nagyobb dimenziós térbe (amelyet nem
tér-időként érzékelünk), és ha igen, akkor abban hurkolódik-e, vagy
nem? Mert elképzelhetünk úgy is egy úszógumit, hogy elvágjuk, egy-
két csokrot kötünk rá a háromdimenziós térben, majd visszaragaszt-
juk. Ez a hurkolódás a nagy térben felismerhető, a felületen élő han-
gya számára nem. Ha fordítva ragasztjuk vissza, akkor olyasmit kapunk,
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mint egy Möbius-szalag. A Möbius-szalagnak az az érdekessége, hogy
nem irányítható. Olyan felület, amelyiken nincsen irányítás. Ez azt je-
lenti, hogy vannak olyan felületek, amelyeken eldönthetem, hogy me-
lyik a jobb kezem, melyik a bal, és amikor végigjárom, akkor ezek meg-
maradnak. A Möbius-szalagon az történik, hogy amikor körbejárod egy
jól választott úton, mindeközben az irányítás felcserélődik. Ami jobb
volt, az bal lesz. Ez egy új invariáns, ami szétválaszt egy családot a má-
siktól. Akkor az a kérdés, hány ilyen invariáns van, hogyan lehet jel-
lemezni, leírni ezeket, és ezek segítségével eldönteni, hogy valami mi-
csoda. Melyek azok a jellemzők, amik által a sokaságok egymástól
különválaszthatók. Olyan jellemzőket kell keresni, amelyek szétvá-
lasztják ezeket az objektumokat, és ezáltal eldöntik, hogy mi micsoda.
Ez a totális osztályozás. Ez már három dimenzióban is nagyon nehéz.

Volt például a híres Poincaré-sejtés, amit az 1900-as években Poin caré
fogalmazott meg, és ezt a sejtést végre most bizonyították is pár évvel
ezelőtt — Fields-díjat kapott érte Perelman. A legegyszerűbb három-
dimenziós tér a háromdimenziós gömb, úgy is elképzelhető, mint a
mi megszokott háromdimenziós terünk, amit mi látunk, és amelynek
a végtelenben levő összes pontját egy pontba összeroppantjuk. Akkor
most azt kérdezzük, hogy egy szabadon választott tér mikor ilyen?
És hogyan is tudom ezt eldönteni? A Poincaré-sejtés mindkét kérdést
megfogalmazza. Poincaré száz évvel ezelőtt bevezetett egy csoportot
(a matematikában sokszor úgynevezett csoportokkal, azaz algebra-
struktúrával szoktak dolgokat jellemezni), a fundamentális csopor-
tot, és azt állította, hogy ha egy háromdimenziós tér fundamentális
csoportja triviális, akkor az a tér a háromdimenziós gömb kell legyen.
Ez a trivialitás azt jelenti, hogy ennek a csoportnak egyetlen egy eleme
van, azaz a lehető legegyszerűbb. A csoport trivialitása azt jelenti,
hogy ha a gömbön kidobok egy hurkot, azt mindig össze lehet gyűj-
teni. Például két dimenzióban, ha a focilabda felületére kidobunk egy
hurkot, azt össze tudjuk gyűjteni úgy, hogy a huroknak a felületen
kell csúsznia. Ez azt jelenti, hogy a fundamentális csoportja triviális.
De az úszógumira átköthetünk egy hurkot vagy masnit, amelyik nem
gyűjthető össze anélkül, hogy elszakítanánk. Tehát annak a funda-
mentális csoportja bonyolultabb, nem triviális. A Poincaré-sejtés a fun-
damentális csoport egyszerűségével a tér egyszerűségét akarja jel-
lemezni. Itt ugrani kell egyet a dimenziókkal. Ez az állítás két
dimenzióban is igaz, de ott könnyen belátták, hogy ha a hurkok ösz-
szegyűjthetők, akkor az a focilabda kell, hogy legyen. A háromdi-
menziós térben az az állítás, hogy ha valamin minden hurok be-
gyűjthető, akkor az a háromdimenziós gömb már sokkal nehezebb —
ez a Poincaré-sejtés. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk képzelni, arra kell gon-
dolni, hogy hogyan jelenhet meg egy lyuk egy háromdimenziós tér-
ben. Megjelenhet úgy is, hogy itt ez a szoba a háromdimenziós tér, és
van egy végtelen oszlop benne, ami nem tartozik oda, amihez nem
szabad hozzáérni. Akkor itt van egy háromdimenziós tered, amit át-

Mondana egy mate-
matikai problémát a
saját kutatási terüle-
téről?
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hurkolhatsz, ha akarod. És — ez nagyon fontos — most nem metri-
kusan nézzük a tereket, hanem topológiailag. Mondhatnánk a kocka
felszínét is a focilabda helyett. Nem metrikusan kell értenünk mind-
ezt, hanem hogy egyik a másikba gyúrható-e szakításmentesen.

Rengeteg ilyen sejtés van a matematikában. Ezek összekapcsolód-
nak, egymásra épülnek. Akár a valós világról is szólhatnak. Azt is meg-
kérdezhetem például, hogy hány dimenziós a mi világunk? Ha még
csak azt a naiv modellt nézem, amelyik úgy mondja, hogy az univer-
zumunk háromdimenziós, akkor is kérdezhetem, milyen annak a for-
mája? Igaz-e rá, hogy minden hurok összegyűjthető? Mert ha igen, és
véges is lenne, ezt már tudjuk, hogy akkor gömb lenne. A másik kér-
désünk tehát az, hogy ez a tér nyílt vagy zárt, más szóval véges vagy
végtelen. Például olyan, mint egy végtelen sík vagy egy végtelen hen-
ger, vagy pedig végesen bezáródik, mint a focilabda vagy az úszógu-
mi. Ez bizonyos tulajdonságaiban nagyon meghatározó. A végtelen fo-
galma persze más a filozófiában, vagy egy költőnél, és más az is, hogy
mit ért egy matematikus a végtelenen. A végtelen nálunk sokszor azt
jelenti, hogy ismeretlen, hogy nem ismerem, és egy modellt teszek rá,
hogy kezelhetővé váljon. A matematikai végtelen sokkal jámborabb fo-
galom, mint József Attila félelme, ami ránehezedik. Vagy egy filozó-
fusé, mondjuk Pascalé, amikor a kicsinységét érzi. Közös a gyökerük,
de amikor mi matematikai szimbólumokkal játszunk, akkor nem érez-
zük annak a terhét, vagy a súlyát. Ez fontos: ez egy gépezet, és nem
az a kérdés, hogy mi is a végességünk a Jóistenhez képest. Az egy más
dolog. (Persze a matematikus is, mint ember, átérezheti kicsinységét
kutatásai közben.) A matematika kicsit kilóg a természettudományok
sorából. Sokszor rossz kép alakul ki a matematikáról, mert azt mond-
ják, hogy számol. Talán azért más a matematika a többi természettu-
dományhoz képest, mert nem mindig pont a valós jelenséget akarja
megragadni. Közelebb áll a filozófiához, és biztos vagyok abban, hogy
a matematika nagyon sok olyan kérdéssel is foglalkozik, olyan struk-
túrával, amelyik nem biztos, hogy a valós világban azonnal használ-
ható. Ezek a belső gondolatainkban élnek, intuitív kérdések.

Egyes jelenségeket, objektumokat bizonyos apparátussal írunk le. Pél-
dául az egyik, amivel én most foglalkozom, az az algebrai geometria.
Ez geometriát, tehát alakzatokat ír le, de bizonyos algebrai módszerekkel.
A matematika fejlődésében különváltak bizonyos területek. Az algebra
az aritmetikából nőtt ki, ez az „egy meg egy az kettő”-nek a bibliája.
A geometria a formák kérdésével foglalkozik. De ezen belül a formát
metrikusan is érthetem, vagy topológiailag, ahogyan mondjuk Poin -
caré gondolta. De adhatok a formának valamilyen merevséget úgy is,
hogy algebrai polinommal határozom meg — ez már algebrai geometria.
Mert az algebrai polinom nagyon merev, és itt a merev szó matema-
tikai értelmű. Például esetünkben az a merevség, hogy ha elindulok
egy nem-algebrai görbével, és elkezdem rajzolni, akkor azt akárhogyan
is folytathatnám. Ez egy nem merev görbe. De vannak olyan görbék,

Mondjon egy ilyen in-
tuitív kérdést!
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amelyeket ha valahol elkezdtem, azt egyértelműen tudom csak foly-
tatni, mert azt olyan egyenletekkel vagy definíciókkal adom meg. Gon-
doljunk egy parabolára vagy körre. Megvan a belső szabályuk, ha el-
indítom, akkor nem lehet össze-vissza folytatni őket: ha egy kis ívét
tudom, akkor annak a globális viselkedését meghatároztam. A kört pél-
dául egy másodfokú egyenlet adja, mindenki tudja, x² + y² = 1. Ez az
egysugarú kör egyenlete. De vannak tizedfokú egyenletekkel meg-
határozott görbék is, amelyek struktúrája már sokkal érdekesebb. Hogy
létezik vagy nem létezik egy tizedfokú algebrai görbe valahol a ter-
mészetben, ez érdekes elvi kérdés. Sokáig azt hitték, hogy nem igazán,
amíg meg nem született a meglepetés. Ugye, az a nagy célja az elmé-
leti fizikának, hogy egy egységes térelméletet hozzon létre, amibe be-
lefér a gravitáció, belefér a mi négy dimenziónk, belefér a kvantum,
belefér a makro, minden belefér: amelyben az összes elméleti fiziká-
nak az egyenletei egységesen érvényesek és megfogalmazhatóak. És
itt jön a meglepetés, mert hosszas munka után belátták, hogy ez va-
lamilyen formában elérhető egy tízdimenziós térben, ahol a tíz dimenzió
lényegében a mi négy dimenziónk és még egy háromdimenziós komp-
lex algebrai sokaság, amely hat valós dimenziót még hozzáad. Így akár
azt mondhatnám, hogy léteznek a valóságban a komplex algebrai so-
kaságok. De az jó kérdés, hogy az mennyire modell, mennyire való-
ság, mennyi az én agyamnak a játéka, hogy megtaláltam ezt a modellt,
és belelátom ezeket az egyenleteket, vagy majd ötven év múlva jön egy
új Einstein és azt mondja, hogy nem pont ezek a keresett egyenletek,
dobjuk el őket. Nos, a matematika ilyen modellekkel játszik. A fizikában
is létezett a newtoni elmélet, bizonyos modellt felállított, majd
Heisenberg, Bohr és a többiek megpróbálták a fizikát másképpen le-
írni a kvantum-elmélet és a határozatlanság elvére támaszkodva, vagy
jött Einstein, hogy hogyan kell javítani, más modelleket láttatni, ame-
lyek bizonyos jelenségeket jobban megmagyaráznak. De ezek is
mind modellek. Azt, hogy a mi világunk milyen, ezek csak valamilyen
megközelítésben adják meg. És főleg, hogy Isten létezik vagy sem —
mindezekből még nem tudom meg.

Matematikailag természetesen. Képzeljük el ismét az úszógumit,
vagy a focilabdát. Én vagyok a focilabda felületén a kis vak hangya,
és nem látok a térben. Nem látom, hogy azon mászok, a túlsó oldalát
sem látom, tehát a három dimenziót nem érzékelem. Két dimenziót lá-
tok, megyek, megmérem, megnézem ennek a felületnek a geometriá-
ját — ezt tökéletesen értem. De fogalmam sincs, hogy ez esetleg ben-
ne van egy nagyobb dimenziós térben. Az előbbi kérdés mit is jelent
itt? Azt, hogy ha föl tudnék emelkedni a felületről, mit látna ebből a
mellettem mászó, szomszéd vak hangya? Azt, hogy a szuper-hangyánk
most itt van, itt volt, és a következő pillanatban pedig nincsen sehol.
Képzeljük el, hogy itt van egy zárt vonal a felületen, ez a csukott szek-
rényajtó, a vonal egyik oldaláról felemelkedik a hangyánk, átszáll a vo-
nal felett a másik oldalra, ahol leszáll. A két dimenzióban látó szom-

Az elképzelhető-e, hogy
ha kinyitok egy szek-
rényajtót, akkor egy
má sik dimenziós térbe
látok bele? Elképzelhe -
tő matematikailag?
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szédja mit lát? Azt, hogy ez itt eltűnt, és majd megjelent a szekrény-
ben anélkül, hogy ajtót nyitott volna. Ezzel így matematikailag el le-
het játszani. Lehet tíz dimenzió is, lehet száz is. Minden dimenziónak
megvan a maga különlegessége, érdekessége. A belső geometriája, a
belső struktúrája mindegyiknek más. Vannak tulajdonságok, amelyeket
kisebb dimenziókban, ahol élünk, nem érzékelünk. De ez a cél, ezeket
kitalálni, leírni. Néha érdekes módon nagyobb dimenzióban bizonyos
osztályozások könnyebbek, mert valahogy több a hely. Érdekes mó-
don a topológiai osztályozás szerint a három- és négydimenziós so-
kaságok a legérdekesebbek. Ez filozofikus kérdés is lehetne, hogy miért
éppen ezek, amelyekben élünk? Miért éppen ezek a legbonyolultab-
bak? Bizonyos szempontból nehezebbek a többdimenziósak, de van-
nak bizonyos osztályozási tételek, amelyek ezekben érvényesek. Pél-
dául a Poincaré-sejtésnek megfelelő kérdés négy dimenzióban még
megválaszolatlan, míg öttől felfelé egy Smale-tétel tisztázza.

A szingularitás-elmélettel foglalkozom, ami a szinguláris algebrai
sokaságok topológiáját tanulmányozza. Ez egy határterület, ahol az al-
gebra, az analízis, a geometria, minden összetalálkozik: a számszerű-
ség és a geometria, s különböző apparátusok, hogy milyen módsze-
rekkel próbálsz megfogni valamit. Numerikusan vagy geometriailag,
vagy topológiailag — és mindegyiket valamilyen módszer leírja. S ezek
az apparátusok elég különbözőek. A szingularitás esetünkben azt je-
lenti, hogy nem sima, hogy a viselkedés nem szokványos, hanem egye-
di, sajátos. Például egy sima síkot vagy a háromdimenziós teret (egy
sima) térként látom. De nézhetünk egy összegyűrt papírt, ami össze-
szaggatott, össze-vissza ragasztgatott, tehát törésekkel tele — ez vol-
na a legnaivabb értelme a nem simának, a sajátosnak. Vagy akár va-
lami valamilyen más jelenség miatt nem sima, mondjuk, a fizikusok
szeretik a fekete lyukat. Tehát azt, ahol nem reguláris, nem megszo-
kott viselkedés van, azt nevezzük szingularitásnak. Magyarosan úgy
mondanánk, hogy rossz, csúnya. A sima a reguláris, a törvényszerű.
A matematikának a legtöbb törvénye a reguláris pontokra, viselke-
désekre érvényes. De mi van, ha ezek nem működnek? Engem ez ér-
dekel. És amikor merev egyenletekkel írok fel egy teret, a merevség miatt
ezek a rossz pontok is örökölnek valamilyen törvényszerűséget, és van
esély ezeknek a sajátos pontoknak a mélyebb tanulmányozására. És
akkor be kell dobni a matematikának minden létező apparátusát, et-
től olyan szép mindez. Számolni is kell tudni hozzá, intuitív erő is kell,
s el kell tudni képzelni, hogy ez-az milyen is lehet, mik történhetnek
velük. Bizonyos geometriai intuíció és jó apparátus kell. Bármely ma-
tematikai elmozduláshoz azoknak a területeknek az elég jó, intuitív át-
látása, a bennük való viszonylag könnyed mozgás szükséges.

Egy új világot kellett megismerni. Nemcsak nekem, a feleségemnek,
Krisztinának és a fiainknak is. Krisztina más világot kapott vissza,
mint amit ő annak idején itt hagyott Budapesten. Nekem a magyar
a harmadik országom volt, a nyelvet ugyan beszélem, de azért még-

Nyolc éve van itthon.
Mennyire volt nehéz
megszokni Bu dapes ten
2004 után?
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iscsak egy új budapesti világot kellett megismernem és megszok-
nom. Nem pont Budapest nagysága furcsa a columbusi ötszázezer
lakoshoz képest, hanem inkább az a sok emberben domináló, min-
dent meghatározó törekvés, hogy a másikat becsapja, vagy elébe ke-
rüljön. Ebbe nagyon sokszor belegabalyodtunk, megtapasztaltuk.
Ehhez a világhoz mi túl jóhiszeműek vagyunk. Például amikor ezt
a házat építettük, jöttek mindenféle mesterek, és sokféle kalandunk
volt, mintha nem ugyanazt a nyelvet beszéltük volna. Vagy amikor
ennek-annak neveznek, akik nem értik, hogy amerikai útlevéllel mit
keresünk itt. De nem szeretnék ezekre panaszkodni, mert igaziból jól
vannak a dolgaink. Az elején nagyon boldogan jöttünk, volt néhány
segítő pont, elterveztük, hogy miért és kiért jövünk, és aztán ezek
nem jöttek be. Ugyanakkor más kapuk megnyíltak. A Rényi Intézet
segítően befogadott. Itt világjárt és jó matematikusok dolgoznak, és
tényleg úgy gondolom, hogy ez a legjobb szakmai hely Magyar -
országon. AZ ELTE-n félállású professzor lettem. Emiatt habilitál-
nom kellett három-négy éve, hogy a papírokat megszerezzem, és az
Akadémián is letettem a nagydoktorit.

Elképzeltük Amerikából, hogy hogyan fog működni a rokonság,
a barátok — és erre egy rakás olyan kapcsolatot adott a sors, amit
sohasem gondoltunk volna. A szomszédok például, vagy a pest hi -
degkúti baráti kör, akikkel rögtön imaközösségé lettünk — ez azért
most is erőt ad. A helyi templomhoz tartozunk, de nem is ez a hi-
vatalos valahova tartozás a fontos, hanem a közösség, amelyikben
tudunk egymásról. Ezek a kapcsolatok azért igazolják azt a dön-
tést, amit az ember meghozott, amikor visszajöttünk. Annak is ör-
vendek, hogy az ELTE-n tanítok; van sok olyan dolog, amivel nem
értek egyet, amin változtatni szeretnék, vagy másképp tenném, de
látom, hogy nekem sincsen erőm, meg ezek olyan kérdések, ame-
lyek adott struktúrákat érintenének. De amikor kapok egy kurzust,
látom azt a húsz diákot, akiknek örvendek, és akik jók, akkor azt
mondom, hogy na jó, akkor most ugrunk egyet, félretesszük a régi
programot (amit nem is biztos, hogy hivatalosan nagyon szabadna),
s nekik három hónapig mást tanítok. Beleugrunk esetleg egy sokkal
nehezebb, érdekesebb témába. Nekik is nehéz, tudom, végigkín-
lódják, de lehet, hogy ez más színt visz az életükbe — valakinek ezt
meg kell adnia nekik. Az is szempont, hogy továbblépjenek. Mond-
tam is nekik, hogy bocsánat, lehet, hogy ez nehezebb lesz, ez nem
az a kurzus, ez más lesz, de nem azért jöttem haza, hogy itt semmit
se csináljak. Nézzék ezt el nekem. De azt gondolom, abból csak nyer
minden diák, ha ezt vagy azt az újdonságot látja. Meg hát most kell
őket a szakmába bekapcsolni, hadd lássák, ami most épp itt van az
asztalon. Lehetőséget kell nekik adni egy élő matematikába való
belelátásra, abba kell őket bekapcsolni, hogy lássák élőben, aho-
gyan azt valaki itthon műveli. Ilyen szempontból lényegében öröm,
lehetőség a tanítás. Rengeteg európai nyári iskolába hívnak 2004-től
minden évben. Valamelyik egyetem összehív több országból diá-
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kokat pár hétre, és meghívnak három-négy tanárt. Ilyenen tanítot-
tam már vagy tízen. Legutóbb Mainzban, de voltam Madridban,
Párizsban, Tokióban, sokfele. Amiben tevékenykedem, az a mate-
matikának nem egy félreeső, hanem központi helye. Igazából a 70-
es 80-as években volt egy nagy bumm, amikor a szingularitás-el-
mélet robbant, és azóta hihetetlen erővel fejlődik. Ezt a modern
algebrai geometria fejlődése is megköveteli, hogy legyen egy terü-
let, amelyik a szinguláris pontok kérdéseit függetlenül is tisztázza.
Ez nem egy félreeső terület, a megélhetés, a magas szintű kutatási
lehetőség biztosítva van. Ezt kell üzennem a diákjaimnak. Ez kell,
hogy erőt adjon nekem is, s remélem, a diákjaimnak is.

Semmiképp sem a hiánya. Azt nem tudom, hogy a hiánya segíte -
ne-e, de nekem egy ideje Isten a kapaszkodóm. Ilyen szempontból
Krisztinának rengeteget köszönhetek, és mindazoknak, akiktől mind-
ebből egy-egy cseppet kaptam. Néha az ember elfárad, vagy szeretne
hátralépni, szerintem ilyenkor Isten húz ki sokszor a bajomból. Azt is
látom, hogy akik mellettem vannak, belém kapaszkodnak, én meg
beléjük kapaszkodhatom. Ilyen kapcsolatok nem matematikailag mé-
rődnek, hanem az ember belső világában, belső békéjében, abban a
bizalomban, hogy ez a dolgom, ezt kell tennem. Csúnya szó, de
mindez nagy kárpótlás azért, hogy hazajöttünk. Sokak számára
ugyan érthetetlen, hogy mit keresünk itt. Az érdekes, hogy sokszor
az ember jólétében a langyos vízben lubickol, és nem veszi észre, hogy
lényeges dolgok is elcsúszhatnak mellette. Talán ezt a pluszt, pár
olyan cseppet itthon kaptam a sorstól, ami megmagyarázza, hogy ez
az én sorsom, hogy itt vagyok. És hogy rátaláljak, hát ide kellett, hogy
jöjjek. Lehet, hogy másképp sohasem találkoztam volna Székely János
püspökkel, vagy Szűts Balázs atyával, vagy más barátokkal, akik a
mindennapi életünk részei az örömben, betegségben, mindenben.
Érzem, hogy nyugodt lehetek. És akkor bizony nekem is végeznem
kell a kiszabott dolgomat, meg kell írnom az új könyvemet.

Nem azért lesznek a természettudósok bölcsek, mert a termé-
szettudományi eredmények rávezetik őket, hanem az alázatukban
kerülnek közelebb Istenhez. Nem a teljesítményükben, nem a tu-
dásukban, vagy azért, mert mélyebben belelátnak az univerzumba,
nem ezekért, hanem akkor, amikor rádöbbennek saját végessé-
gükre, arra, hogy mégse tudnak akkorát harapni a világ titkaiból,
amekkorát fiatalon elképzeltek. Istenhez nem a matematikai jár-
tasságom vezet, hanem az emberi kapcsolataim, a képességeim és
a korlátaim megismerése, a házastársi és családi kapcsolatom, ez
mind egy teljesen más sík. Kegyelmi. Ennyi idősen ez rászakad az
emberre, hogy mire van még idő itt a földön. Amíg fenegyerek,
addig fenegyerek, azt hiszi, mindent meghódíthat. A hiúságára is
akkor döbben rá, amikor rájön, hogy ő maga véges, hogy csak
annyi, amennyit beváltott az álmaiból.

Ez már nem matematika, nem az absztrakt tér három dimenziója.

És Isten, vagy a hiá-
nya?
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