
Választási matematika, a matematika választása 

Galton ellipszise 

 Francis Galton (1822–1911.) angol matematikus (és sok 

más egyéb) az 1860-as évek végén adta meg a statisztikából 

ismert szórás kiszámításának képletét. Megmutatta, hogy ha egy 

jelenség esetében a véletlennek meghatározó szerepe van, akkor 

annál a jelenségnél az átlag is fontos jellemző. Az apák és fiaik 

testmagasságát kezdte el vizsgálni (öröklástannal is 

foglalkozott), és szemléltette az adatokat (számpárokat) egy 

koordináta-rendszerben. Így fogalmazott: „Egy keresztben és 

hosszában bevonalkázott papírlappal kezdtem, egy skála volt 

legfelül a fiúk testmagasságának és egy oldalt az apák 

testmagasságának, és az apa meg a fia magasságának megfelelő 

helyre tettem a ceruzajelet.”  

 Ha sok pontot rajzolunk be, akkor egy 

szórásdiagramot kapunk. Galton megfigyelte, hogy 

ezeknek a szórásdiagramoknak a geometriai alakja nem 

véletlenszerű: leginkább egy ferde tengelyű ellipszisre 

hasonlítanak. Ráadásul úgy tűnt, hogy az élet más 

területéről származó adathalmazok is gyakran 

ellipszisekbe rendeződnek, így azok felhasználhatók 

különböző eredmények értékelésénél. 

 Jordan Ellenberg a Hogy (ne) tévedjünk – 

A mindennapi élet rejtett matematikája című 

könyvében elemzi az Amerikai Egyesült 

Államokban 2004-ben John Kerryre és 2008-

ban Barack Obamára szavazók részarányát. A 

grafikon pontjai egy-egy választókerület 

adatait szemléltetik. Ezen az ábrán az ellipszis 

eléggé lapos, ami arra utal, hogy nagyjából 

ugyanolyan volt a két jelölt támogatottsága. (Ez 

itt most annyira nem is meglepő, hiszen 

mindketten a Demokrata Párt színeiben 

indultak.) Az ebbe a koordináta-rendszerbe 

berajzolt egyenesre azok a pontok illeszkednek, amelyek mindkét koordinátája ugyanaz. 

Mivel az ellipszis legtöbb pontja az egyenes fölött van, így azt mondhatjuk, hogy Obama 

általában jobban szerepelt, mint Kerry. (Ez látszik is a végeredményen, hiszen Obamából 

elnök lett, Kerryből meg nem.) 
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 Galton munkásságának köszönhetően a matematikai statisztika más elemei 

(normális eloszlás, regresszió stb.) is egyre elfogadottabbak lettek. És mindez persze arra 

is jó, hogy kellő óvatossággal kezeljünk minden statisztikai elemzést. 

 Egyébként Galton volt az első, aki szorgalmazta az ujjlenyomatok használatát, 

amely a személyazonosság megállapításának nagyon fontos eszköze lett. Az 

ujjlenyomatok nyolc általános kategóriáját adta meg, és kiszámította, hogy 64 milliárd 

ember esetén fordulhat elő egyszer, hogy a tíz ujj lenyomata megegyezzen két személynél. 

„Igazat szól, mint a jós.” – Retorika, logika és matematika 

 Pitagorasz jóvágású 

negyvenes lehetett, igazi 

sztár, amikor tanítványaival 

iskolát alapított Krotonban 

(az itáliai görög gyarmaton) 

i. e. 530-ban. Ő lett a világ 

egyik legismertebb 

matematikusa és szónoka. 

Rengeteg kíváncsiskodó 

gyúlt össze, hogy hallhassák 

őt. Azt tartották róla, hogy az 

egyik combcsontja aranyból 

van, hogy képes lecsillapítani 

a dühöngő medvéket, ért az állatok nyelvén, és őt még a folyók is ismerik. Pitagorasz 

számára életforma volt a matematika. Mondanivalója és eszméi a retorika, a beszéd 

művészete révén nyertek formát és világos értelmet. A retorika megjelenése a 

hamisítatlan matematikai gondolkodás kezdetét is jelentette. A pitagoreusok a világot a 

gondolatokra támaszkodva értelmezték, és nem a hagyományokra (a vallásra) vagy az 

érzéki tapasztalatokra (a természet megfigyelésére).  

 A retorika és a matematika fejlődését nagyban elősegítették az ókori görög világ 

szenvedélyes vitái, a perek, a lármás népgyűlések.  A viták a rábeszélő meggyőzés 

gyakorlata szerint dőltek el – érvek és bizonyítékok felhasználásával. 

 Az ilyen érvelések logikai szerkezete az Elemekben is 

megfigyelhető, amelyet i. e. 300. körül Euklidész írt. Ez a könyv a retorika 

és a logika aranykorának legjelentősebb műve. Daniel Tammet a 

Számokban létezünk – A mindennapok matematikája című könyvében 

példát is hoz arra, hogy az ókori görög bíróság előtt a vádló által 

megfogalmazott érvelés során ugyanaz az algoritmus fut le, mint 

amelyet a görög matematikus is követett egy tétel bizonyításakor. (Van 

állítás, magyarázat, axiómákra való hivatkozás és konklúzió.)  
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 A XIX. században élt egy ügyvéd az amerikai Illinois-ban, aki a szolgálati útjaira 

mindig magával vitte az Elemeket. Ő volt Abraham Lincoln. Egy ohiói tömeggyűlésen 

1859-ben a rabszolgaságpárti vetélytársával (egy Douglas nevű bíróval) való vitában az 

alábbiakat mondta Lincoln: „Egy állítást kétféleképpen lehet igazolni. Az egyik 

következtetések sorozatából áll, a másik arra hivatkozik, hogy letűnt korok nagy emberei 

ezt és ezt gondolták a kérdésről, amivel a puszta tekintély hatáskörébe utalja az indoklást. 

Ha Douglas bíró úr hajlandó bebizonyítani, hogy az egyes emberek alanyi joga a másik 

embert rabszolgasorba vetni anélkül, hogy akár ez, akár mások szót emelnének az eljárás 

ellen, tegye meg; úgy, ahogy Euklidész bizonyította a tételeit. Ha sikerrel jár, egy szavam 

sem lesz a továbbiakban. De ha olyanok tekintélyére hivatkozva vetne el egy álláspontot, 

akik azt mindenestül elutasítják, az ellen tiltakozom: az ilyesmit nem szabad megengedni.” 

 Lincoln a beiktatási beszédében is utalt az ókori görögökre egy Pitagorasznak 

tulajdonított mondás kapcsán, amely szerint „A barátság egyenlőség.” 

 

Châtelet márkinője és a feminizmus előszele (a matematikában) 

 Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil (1706–

1749.) XIV. Lajos, a Napkirály uralkodása alatt született 

arisztokrata családban. Émilie kíváncsi természetű, nagyon 

intelligens, racionális gyermek volt, remek nyelvérzékkel bírt. 

A családi könyvtáruk szinte minden könyvét elolvasta. 

Érdekelte az opera és a színház világa is. 

 Tizenkilenc évesen ment férjhez, de tanulmányait nem 

adta fel. Férje megengedte neki, hogy utazzon és szeretőket 

tartson, Versailles-ban éljen, szerencsejátékokat (főleg 

kártyajátékokat) játsszon. Nyereményei segítségével tudta 

fedezni kiadásait, élvezte a szabadságot és a függetlenséget. Émilie az udvar, az 



4 
 

arisztokrata körök gyakori vendége volt, híreket hozott és vitt. Több matematikussal is 

találkozgatott, kutatgatott, a legtöbbnek szeretője lett. Ahogy Voltaire-nek is.  

 Voltaire-t 1734-ben éppen ismét megvádolták valamivel, amikor Émilie kérésére 

férje elbújtatta őt a Cirey-i birtokukon. Itt volt akkoriban Európa egyik szellemi központja, 

amelyet számos híresség is jól ismert (például Nagy Frigyes, Johann Bernoulli, Jonathan 

Swift). Itt szeretett egymásba Emilie és Voltaire, ez lett a tíz éven át tartó különös 

édeshármas (mert a férj is gyakori vendég volt a házban) színhelye. Émilie itt 

szenvedélyesen írt és kutatott.  

 

 A Voltaire-rel való szakítás után fogott hozzá Émilie Newton remekművének, A 

természetfilozófia matematikai alapjai című háromkötetes könyvének fordításához. 

Értekezés a tűz természetéről és terjedéséről című tanulmányát Émilie a francia akadémia 

egyik pályázatára írta. A fizika alapjai című munkájának 

köszönhetően több tudományos akadémia a tagjai közé 

választotta. Értekezett a boldogságról is, innen származik 

az alábbi idézet: „A bölcsesség ugyanaz, mint a boldogság, 

legalábbis az én szótáramban.”. 

 Személyisége, intelligenciája, szorgalma, kitartása, 

helyzetfelismerő képessége és tudása révén Marquise du 

Châtelet meghatározó alakja lett a francia közéletnek a 

XVIII. század első felében. Kutatásai sokat segítettek a 

tudományos világ fejlődésében, a felvilágosodás 

megjelenésében, a társadalmi változások előidézésében. 

Őrá különösen igaz volt a felvilágosodás egyik jelmondata, 

amely az intelligencia fontosságát is hirdeti: „Ismerd meg 

magad, fogadd el magad, fejleszd magad!”. 
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A hamis adatok és a Benford-formula 

 Frank Benford (1883–1948.) amerikai fizikus 1938-ban egy 

érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet. Ha egy napilapból 

összegyűjtjük a benne előforduló összes számot, akkor azok első 

számjegyei nem egyforma gyakorisággal fognak előfordulni. És ez 

az első számjegyek és gyakoriságuk közötti kapcsolat sok, a valós 

életből vett számhalmazra igaz. 

 A jelenség először Simon Newcomb (1835–1909.) kanadai 

fizikusnak, matematikusnak szúrt szemet. Azt vette észre, hogy a 

logaritmustáblázatok eleje sokkal használtabb, mint a vége. Azaz az 1-essel, 2-essel 

kezdődő számokkal gyakrabban számolunk, mint a 8-assal vagy 9-essel kezdődőkkel. 

 Benford ebből ötletet merített, és megadta azt a képletet (formulát, törvényt, 

tételt), amely a számjegyek és a gyakoriságuk között áll fenn: P(d) = lg (1 + 1/d). 

Természetesen ez nem működik minden adathalmaz esetében (például testmagasságokra 

vagy intelligenciahányadosokra), de arra jó lehet, hogy segítségével megvizsgáljuk, 

vannak-e hamis adatok egy halmazban. Ha egy számhalmazra ugyanis nem teljesül 

Benford törvénye, akkor gyanakodhatunk, hogy azt meghamisították.  

 

 Ez a módszer egyre jobban elterjedt bizonyos adathalmazok vizsgálatánál. 

Alkalmazzák vállalati mérlegek és adóbevallások ellenőrzésénél. Christoph Drösser a 

Csábító számok, avagy a mindennapok matematikája című könyvében megemlíti, hogy a 

Benford-formula segítségével tudták kimutatni, hogy egy energiakonszern erősen 

kozmetikázott adatokat hozott nyilvánosságra. Bill Clinton amerikai elnök adóbevallását 

is megvizsgálták, de egy-két kerekítéstől eltekintve valószínűleg nem volt benne hiba. 
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 A 2020-as amerikai elnökválasztás után is 

gyakran emlegették Benford törvényét – választási 

csalással összefüggésben. Olyan grafikonok 

jelentek meg, amelyek azt szemléltették, hogy 

bizonyos csatatérállamok választókörzeteiben az 

egyik jelöltre leadott szavazatok száma a Benford-

eloszlást követik, míg a másikra adott szavazatoké 

nem. Ebből sokan arra következtettek, hogy a 

másik jelöltre leadott szavazatokat utólag 

manipulálhatták. Csakhogy a választókörzetekben 

leadott szavazatok száma pont nem olyan 

adathalmazt generál, amelyre a Benford-formula működne. 

 Óvatosan kell bánni a matematikával. 

A „Pi-törvény” 

A matematika története során a π (minél pontosabb) közelítő értékének a 

megadása fontos feladat volt, így nem meglepő, hogy számos érdekes történetet ismerünk 

a π közelítésével kapcsolatban. A legmeghökkentőbb 1897-ből származik. 

Clarence Abiathar Waldo (harmincas éveiben járó) 

matematikaprofesszor éppen hazafelé tartott, amikor heves vita 

hangjait hallotta kiszűrődni egy tanácsteremből a Purdue Egyetem 

épületében. Nem teljesen értette, miről van szó, de azt hallotta, hogy a 

kör négyszögesítését is emlegetik. Bement a terembe, és figyelte, mi 

történik. A π új közelítő értékéről vitatkoztak. Taylor Record küldött 

(civilben farmer és favágó) nyújtott be egy törvényjavalatot, amelyből 

ő maga – saját bevallása szerint – semmit sem értett, de a 

választókörzetében található egyik 

kisváros orvosa biztosította őt arról, 

hogy felfedezése korszakalkotó, és 

egyedülálló lehetőséget jelent majd Indiana államnak. 

Ez az orvos, Edward J. Goodwin ugyanis törvényben 

szerette volna rögzítetni, hogy a π értéke 3,2 legyen. 

Goodwin abban bízott, hogy a törvény elfogadása után az 

új érték használati jogáért mindenki majd fizetni lesz 

kénytelen. A „Pi-törvény” néven ismertté vált javaslat 

természetesen vitákat váltott ki, bár annak tartalmával 

kapcsolatban senki sem emelte föl a szavát.  
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Az Indianapolis News így számolt be erről: „A szenátorok 

viccelődtek a törvényen – a móka egy fél óráig tartott. Hubbel 

szenátor azt kifogásolta, hogy akkor, amikor a szenátus napi 250 

dollárjába kerül az államnak, miért kell ilyen ostobaságokra 

fecsérelniük az időt.” Szerencsére abban egyetértés volt, hogy az 

ilyen kérdésekről nem törvényileg kell határozni, így a törvény 

elfogadását határozatlan időre elnapolták.  

A „Pi-törvény” – a matematikával foglalkozók nagy 

örömére – a mai napig nem emelkedett jogerőre. 

A szabad akarat és a statisztika 

 A XX. század elején Oroszországban a Moszkvai Egyetem matematikusa, Pavel 

Nyekraszov statisztikai eszközökkel próbálta igazolni a szabad akarat létezését. Azt 

vallotta, hogy az emberi cselekedeteket statisztikailag független eseményeknek 

tekinthetjük, amelyekre nincs hatással semmilyen korábbi esemény. Az akkoriban igazolt 

valószínűségszámítási tételekre (centrális határeloszlás, nagy számok törvénye) alapozta 

mindezt. Ha elég sok, egymástól statisztikailag független eseményt együtt vizsgálunk, 

akkor a lehetséges kimenetelek gyakoriságának eloszlása normális, a Gauss-görbét (a 

haranggörbét) adja. Nyekraszov úgy gondolta, hogy a legtöbb emberi viselkedést leíró 

statisztika is a nagy számok törvényét követi. Így szerinte minden ilyen viselkedés 

statisztikailag független eseményekből ered, amelyek az emberek szabad akaratának 

megnyilvánulásai. 

 Nyekraszov következtetéseire hamar jött cáfolat. Andrej 

Adrejevics Markov bebizonyította, hogy bár a statisztikai 

függetlenség a nagy számok törvényéhez vezet, ez visszafelé 

azonban nem igaz. A társadalmi folyamatok követhetik a 

társadalomtudósok által talált egyenletes eloszlásokat, de ez nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy azok statisztikailag független 

eseményekből erednek, így a szabad akarattól sem függenek. 
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 Ezzel kapcsolatban John D. Barrow, angol 

matematikus a 100 alapvető dolog a matematikáról 

és a művészetről, amiről nem tudtuk, hogy nem 

tudjuk című könyvében hozza fel példának a 2011-

es oroszországi parlamenti választásokat. Komoly 

tüntetések voltak választási csalásra hivatkozva, 

mert több 

választókerületben 

a leadott szavazatok 

eloszlása nem 

követte a nagy számok törvényét. Be kell látni, hogy ez a 

tétel nem alkalmazható ilyen esetekben, hiszen az emberek 

döntése nem független rokonaik, barátaik, ismerőseik 

véleményétől. A Gauss-görbére egy szavazás során akkor 

számíthatnánk, ha mindenki a véletlenre bízná a döntését, 

azaz például pénzfeldobással vagy kockadobással 

választana. 

 A szabad akarat világában azonban ez remélhetőleg 

eléggé ritka. 

A kiszámított választási győzelem, avagy a kevesebb néha több 

 Christoph Drösser a Csábító számok, avagy a mindennapok matematikája című 

könyvének egyik fejezetében ír egy (fiktív) történetről, amely kisváros 

választókerületeinek átrajzolásáról szól. A reform értelmében a 16 kerületből 8-at kell 

kialakítani. 

 A történet alapjául egy 2000-ből származó eset szolgált: Berlinben ekkor 

szervezték át a választókerületeket, de nem voltak tekintettel arra, hogy hol húzódott a 

nyugati és keleti városrészt elválasztó fel. A cél valószínűleg az volt, hogy gyengítsék az 

egyik keleti pártot úgy, hogy csökkentik az esélyeit az egyéni győzelmekre a keleti és a 

nyugati választókerületek összevonásával. 
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 Drösser szerint sok furcsasághoz vezethet, ha 

bonyolult választási szisztémát alkalmaznak. Elbridge 

Gerry 1812-ben Massachusettsben 40 kerületből 29-ben 

nyert, holott ellenfele kapta az összes szavazat 51%-át. A 

róla elnevezett „gerrymandering” csak akkor működik, 

ha valahol egyszerű többségi 

alapon választanak, és a 

parlamentbe csak az egyes 

kerületekben legtöbb 

szavazatot kapott jelöltek 

jutnak be. Így van ez még ma is 

az Amerikai Egyesült 

Államokban és Nagy Britanniában. Németországban az arányos 

képviseleti választójog szerint döntenek, azaz a képviselői helyeket megpróbálják a lehető 

legarányosabban elosztani. Ezt viszont befolyásolhatja a választókerületek határainak 

átrajzolása. Drösser több németországi esetet is megemlít. 

 Persze a bonyolult választási matematika a politikusokat és a bírókat is 

megzavarhatja. Egy-egy választási eredményeket ért támadás vagy jogorvoslati kérelem 

kivizsgálása annyi időt is igénybe vehet, hogy arról végső döntés csak akkor születik, 

amikor már javában tart a törvényhozási időszak. Ilyenkor születnek javaslatok a 

választással kapcsolatos törvények megváltoztatására, amely során a matematikai érvek 

érvényesülnek legkevésbé. 
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Raymond Smullyan politikai rejtvényei 

 Raymond Smullyan (Martin Gardner szerint 

a valaha élt legszórakoztatóbb matematikus) több 

olyan könyvet is írt, amelyekben 

rejtvényeket, fejtörőket, 

paradoxonokat ismertetett. Ezek 

általában a logikának és a 

matematikának igen fontos és 

mély eredményeihez 

kapcsolódnak. A hölgy vagy tigris? és egyéb logikai feladatok című 

könyvében találhatók az alábbi problémák.  

1. probléma 

Egy gyűlésen száz politikus vett részt. Minden politikus vagy tisztességtelen vagy 

tisztességes. A következőket tudjuk:  

a) Volt közöttük legalább egy tisztességes politikus. 

b) Bármelyik kettő közül legalább az egyik tisztességtelen volt. 

Meg lehet-e mondani ezek alapján, hogy hány politikus volt tisztességes, és hány volt 

tisztességtelen? 

Megoldás: 1 politikus volt tisztességes és 99 volt tisztességtelen. (Mivel bármelyik két 

politikus közül legalább az egyik tisztességtelen, ez azt jelenti, hogy nem tudunk úgy 

kiválasztani két politikust, hogy mindegyikük tisztességes legyen, azaz nincs két 

tisztességes politikus, legfeljebb egy lehet az. De mivel van tisztességes politikus, így 

emiatt pontosan egy az.) 

2. probléma 

Egy társaságnak minden tagja vagy republikánus vagy demokrata volt. Egy napon az egyik 

demokrata elhatározta, hogy republikánussá válik. Miután ez megtörtént, a 

republikánusok száma megegyezett a demokratákéval. Néhány héttel később ez az új 

republikánus elhatározta, hogy mégis inkább demokrata lesz, így visszaállt az eredeti 

állapot. Később egy másik republikánus is úgy döntött, hogy demokratává válik, aminek 

következtében a demokraták száma kétszerese lett a republikánusokénak. Hány tagú volt 

a társaság? 

Megoldás: A társaságnak 12 tagja volt, 5 republikánus és 7 demokrata. (A legegyszerűbben 

egy kétismeretlenes egyenletrendszerrel kapjuk meg ezeket az értékeket.)  
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A francia matematikusok és a politika 

„A politika a jelenre vonatkozik, de az egyenlet egy örökkévalóságra szól.” 

 A fenti idézet Albert Einsteintől származik. A mondat alapján gondolhatnánk azt is, 

hogy a matematikusok kerülik a politikát. A többség valóban kerüli, de időnként akad egy-

egy ismertebb, híresebb matematikus, aki a politikában is szerencsét próbált. Itt most 

csak a francia tudósokra koncentrálunk. 

Gerbert d'Aurillac (938–1003.) korának egyik legműveltebb embere volt. Arab 

területeken folytatott tanulmányokat, felismerte, hogy az arab-hindu számírás 

egyszerűbbé teszi a számolást a római számokkal való számolásnál. és hogy ebben az 

abakusz nagy segítség. 999-től négy éven át II. Szilveszter néven ő volt a történelem első 

francia pápája. 

Jean-Étienne Montucla (1715–1799.) nevét a Histoire des mathématiques című műve 

tette ismertté. 1766-tól 1792-ig a királyi épületek főfelügyelője lett Párizsban. 

Nicolas de Condorcet (1743–1794.) első művei matematikai témájúak voltak, amelyek 

Lagrange elismerését is kivívták. Részt vett a francia forradalomban. Amikor XVI. Lajos 

megszökött Párizsból, a királyság intézménye ellen érvelt híres beszédében. A 

törvényhozó testületnek először tagja, titkára, majd elnöke lett.  

Pierre-Simon de Laplace (1749–1827.) foglalkozott analízissel, 

differenciálegyenletekkel, determinánsokkal, valószínűségszámítással. Legjelentősebb 

műve az Égi mechanika. Részt vett az egységes mértékrendszer kialakítását szorgalmazó 

különböző testületek munkájában is. Laplace tudott republikánus és monarchista, ateista 

és katolikus is lenni, meghatározó tudós volt mind a köztársaság idején, mind a császárság 

alatt, mind restauráció után. Tagja volt a francia felsőháznak, volt belügyminiszter. 

Adrien-Marie Legendre (1752–1833.) Párizsban tanult matematikát és fizikát, majd ott 

lett tanár. Tankönyveiben igyekezett a matematikát a gyakorlathoz igazítani. Elsők között 
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fogalmazta meg a legkisebb négyzetek módszerét és a prímszámtételt, és egyéb 

számelméleti eredményei is vannak, de analízissel és geometriával is foglalkozott. 

Eredményeit a fizikában, a csillagászatban és a geodéziában is felhasználta. Bár a francia 

forradalom során többször került konfliktusba, a hazája sem feledkezett el róla. 

Lazare Nicolas Marguerite Carnot (1753–1823.) mérnökszázados, több algebrai, 

geometriai és mechanikai tanulmány szerzője volt. Csatlakozott a forradalomhoz, 

beválasztották a nemzetgyűlésbe, ahol a Katonai Bizottság tagja lett. Ő volt a Nemzeti 

Gárdáról szóló törvény megfogalmazója. 1792-ben a Nemzeti Konvent tagjává 

választották. 1793 januárjában a király kivégzésére szavazott. Távol tartotta magát a 

Közjóléti Bizottságban folyó, késhegyre menő vitáktól. Egyre inkább ellenezve a kialakuló 

új rendet, később Napóleon császárrá koronázását, eltávolodott a politikától, és életét 

ismét a matematikának, valamint a katonai elméletnek szentelte. 

Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830.) azt vallotta, hogy a matematika célja a köz 

szolgálata és a természeti jelenségek megmagyarázása. Nevéhez köthető 

a hővezetés matematikai modellezése, a Fourier-sor és a Fourier-

transzformáció értelmezése. Trigonometrikus sorokat használt parciális 

differenciálegyenletek megoldásánál. Foglalkozott valószínűségszámítással és 

matematikai statisztikával is. Ő beszélt előszőr az üvegházhatásról. Fourier a francia 

forradalom idején a jakobinusokat támogatta, majd Napóleon tudományos tanácsadója 

lett, a császárt Egyiptomba is elkísérte. Alsó-Egyiptom kormányzójának nevezték ki, és 

vezette a francia statisztikai hivatalt is. 

Pierre Charles François Dupin (1784–1873.) a geometria professzora lett Párizsban és 

Korfun, tankönyveket is írt. Differenciálgeometriai munkáiban főleg felületeket vizsgált, 

statisztikával is foglalkozott. Az akkori Franciaországra jellemző írástudatlanság 

mértékéről térképet készített, amelyen a szürke árnyalatait használta az egyes régiókra. 

Dupin 40 évesen bárói címet kapott, és a közélet aktív szereplője lett. Volt képviselő a 

törvényhozásban, és az 1851-es londoni világkiállításon francia meghatalmazottként vett 

részt. 

Évariste Galois (1811–1832.) foglalkozott lánctörtekkel, a róla elnevezett elmélet a 

modern, absztrakt algebra alapját adta. Több évszázados sejtéseket igazolt, az egyenletek 

megoldhatóságával kapcsolatos kérdésekre adott választ. A Galois-elmélet, amely a testek 

és a csoportok között teremt kapcsolatot, csak a fiatal matematikus halála után néhány 

évtizeddel lett elfogadott. Galois a családi tragédiák, a személyes kudarcok, a meg nem 

értettség miatt egyre több konfliktusba került, egy forradalmi nyilatkozata börtönbe is 

juttatta. Majd egy rosszhírű nő miatt kiprovokált párbaj során halálos sebet kapott. 

Urbain Le Verrier (1811–1877.) matematikusként főleg az égi mechanikával 

foglalkozott. 1849-ben Manche megye képviselőjeként bekerült a törvényhozó testületbe. 

1852-ben szenátor és 1854-ben, a párizsi csillagvizsgáló igazgatója lett. A 

közoktatásügyet irányító Conseil supérieur de l'instruction publique-nek is tagja volt. 
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Paul Painlevé (1863–1933.) a Göttingeni Egyetemen írta meg a matematikai témájú 

szakdolgozatát. Ezt 1887-ben mutatta be Párizsban, és még ebben az évben professzor 

lett Lille-ben. 1892-ben Párizsba költözött, és ott oktatott. 1906-ban a párizsi 

választókerület képviselőházának tagja lett. Az első világháború alatt oktatásügyi 

miniszter volt. 1917 szeptemberében miniszterelnökként saját kormányt alakított, 

októberben pedig hozzájárult a szövetséges főtanács létrehozásához. 1925 áprilisában 

ismét miniszterelnök lett, de már novemberben lemondott, mivel az egyetértés hiánya 

miatt nem sikerült megoldást találnia a francia frank leértékelődése miatt bekövetkezett 

pénzügyi válságra. Később még más kormányokban miniszteri tisztséget azért vállalt. 

Jacques Hadamard (1865–1963.) legismertebb tudományos eredménye a 

prímszámtétel bizonyítása volt 1896-ban. Kutatásai főként a függvénytanra és a parciális 

differenciálegyenletekre irányultak. A Dreyfus-ügy után (Dreyfus a sógora volt), ami 

személyesen vonta be Hadamard-t a zsidó történelmi azonosságába, kezdett el politikával 

foglalkozni. 

Félix Edouard Justin Émile Borel (1871–1956.) a modern valós függvénytan egyik 

megalapozója volt. Foglalkozott mértékelmélettel, és ottani eredményeit alkalmazta a 

valószínűségszámításban. Megtalálta a kapcsolatot a hiperbolikus geometria és a speciális 

relativitáselmélet között. Játékelmélettel is foglalkozott, leginkább a bridzs érdekelte. 

Borel aktívan politizált, tagja volt a képviselőháznak. A második világháború alatt részt 

vett a francia ellenállásban, emiatt börtönbe is került. A háború után Francia 

Becsületrenddel tüntették ki. 

Cédric Villani (1973-ban született) fő kutatási területe a statisztikus mechanika parciális 

differenciálegyenleteinek elmélete. Elméleti leírást adott a plazmaállapot egy kísérletileg 

bizonyítottan létező jelenségére. 2017 óta tagja a francia nemzetgyűlésnek, az Écologie 

Democratie Solidarité nevű parlamenti csoport tagja, alelnöke. A matematika Lady 

Gagájának is nevezik. 
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Egyenletek, amelyek meghatározhatják a világ működését 

 Edward Frenkel a Csók és matek című 

könyvében arról próbálja meggyőzni az olvasót, hogy 

törekedjen a valóság, a tények megismerésére. 

Ebben szerinte segíthet a matematika, amely 

megszabadíthat minket a dogmáktól és az 

előítéletektől, fejlesztheti innovatív képességeinket, 

és olyan eszköztárat adhat kezünkbe, amellyel 

feltárhatjuk a dolgok lényegét. Természetesen az 

sem mindegy, hogy ezeket az eszközöket helyes vagy 

helytelen célok szolgálatába állítjuk-e. 

 Frenkel könyvében példaként említi, hogy sokan felelőtlenül 

alkalmaztak bizonyos pénzügyi matematikai egyenleteket, 

amelynek gazdasági válság lett az eredménye. Sok döntéshozó 

felületesen ismerte ezeket az összefüggéseket, hanyagul, 

nagyvonalúan bántak azokkal. Abban bíztak, hogy a legtöbben 

úgysem értik meg ezeket, ahogy ők maguk sem. 

 Komoly problémákat okozhat például a fogyasztói árindex 

felelőtlen megváltoztatása is, amely befolyásolhatja az inflációt, az 

adókulcsokat, a társadalombiztosítást, így közvetlenül sok 

tízmillió ember mindennapjait. Frenkel a Don’t Let Economists and 

Politicians Hack You Math című tanulmányában említést is tesz az 1996-ban felállított 

Boskin-bizottság tevékenységéről. Öt amerikai közgazdászt bíztak meg azzal, hogy 1 billió 

dollárt spóroljanak meg az államnak. Ehhez csak a megfelelő matematikai képleteket 

kellett egy picit módosítani. 

 

 Ha vannak megfelelő matematikai ismereteink, akkor persze lehet remény arra, 

hogy követni tudjuk ezeket a folyamatokat, észre tudjuk venni az esetleges 

manipulációkat. Nem véletlen, hogy bizonyos képleteket igyekeznek elrejteni a 
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közvélemény elől. Sőt, még arra is volt példa az Amerikai Egyesült Államokban, hogy olyan 

javaslatot fogalmaztak meg, amely (ennek érdekében) kivette volna az algebra tanítását a 

matematika iskolai tantervéből, és csak egyszerűbb műveletek elvégzését engedte volna 

meg.  

 Persze ebből nem lett semmi, hiszen a kritikus gondolkodás az algebra nélkül sem 

létezhet. 

A fogolydilemma, a játékelmélet és a választási stratégiák 

 A játékelmélet egyik érdekes feladata fogolydilemma 

néven vált ismertté. Ez a történet 1950-ből, Albert W. Tuckertől 

származik (több megfogalmazásban is ismert). Két bűnözőt 

együttesen elkövetett gyilkosság gyanújával letartóztatnak, de 

hamar kiderül, hogy csak illegális fegyvertartást lehet rájuk 

bizonyítani, a gyilkosságot nem. Az őrmester mégis 

megpróbálja vallomásra bírni őket. A következő ajánlatot teszi 

az egyik fogolynak: „Ha mindketten beismeritek, hogy 

elkövettétek a gyilkosságot, 5-5 év börtön vár rátok. Ha csak te 

vallod be, akkor szabadon engedlek, de a társad 20 év börtönt 

kap. Ha egyikőtök sem vall, 1-1 évet kaptok tiltott 

fegyvertartásért. Amit most neked elmondtam, elmondom a 

társadnak is, de egymással nem beszélhettek.” Vagyis a másik 

fogoly is ezt az ajánlatot kapja.  

 Mindkét fogoly számára az lenne a legelőnyösebb, hogy ne 

valljanak semmit, hiszen akkor 1-1 évvel megúsznák. De mivel 

nem működhetnek együtt (nem lehet kooperatív stratégiájuk), 

így nem merik kitenni magukat annak a veszélynek, hogy nem 

vallanak, mert 

elképzelhető, hogy a társ 

mindent beismer, és ekkor ő szabadul, az első meg 20 

évet kap. A legbiztosabb, legoptimálisabb az, ha 

mindketten vallanak (és a rendőr jár jól).  

 A fogolydilemmában azt mondtuk, hogy 

mindkét bűnözőnek érdemes vallania, jobb, ha ezt a 

stratégiát követik a másikkal szemben (azaz, hogy 

nem mondanak semmit). Ebben az esetben ez a 

stratégia (hogy vallanak) a domináns stratégia, a 

játék pedig domináns egyensúllyal rendelkezik. 
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 Elképzelhető azonban olyan játék (és a legtöbb játék ilyen), 

amelyekben nincs domináns egyensúly, nincs domináns stratégia. 

De található egy olyan pont, amely stabil (bár a két stratégia 

különböző): egyik játékosnak sem érdemes más stratégiát 

választania, nem érdemes kilépnie az egyensúlyi helyzetből. Az 

ilyen egyensúlyt a felfedezőjéről, John Forbes Nashről Nash-

egyensúlynak nevezzük. (Ő 1951-ben publikálta.) 

 Jordi Deulofeu Fogolydilemma és domináns stratégiák – 

Játékelmélet című könyvében egy kitalált választási kampányt 

modellez a fenti módszerekkel. A fővárost elkerülő főút megépítésének kétféle lehetősége 

mellett érvelnek a jelöltek. Különböző közvéleménykutatások eredményeit elemzik a 

játékelmélet segítségével, és így próbálnak nyerő stratégiát találni. 

 Ez akár még működhetne is a valóságban… 

A kriptológia I. Erzsébet szolgálatában 

 Stuart Máriát, a skótok királynőjét 1587. február 8-án lefejezték a fortheringhayi 

kastélyban. mert a vád szerint felségárulást követett el. Az ítélet meghozatalához vezető 

tárgyalások során bebizonyították, hogy a katolikus nemesek vezetője, a fiatal Anthony 

Babington és Mária is részt vett abban az összeesküvésben, amely I. Erzsébet angol 

királynő meggyilkolását és Anglia és Skócia egyesítését tűzte ki célul. 

 Az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat (Mária és Babington 

fentiekről szóló levelezését) Lord Walsingham szerezte meg, aki 

I. Erzsébet megbízásából az elhárítás vezetője volt. A leveleket 

olyan algoritmus segítségével titkosították, amely rejtjeleket és 

kódokat is tartalmazott. Az egyes betűknek és a 

kommunikációban leggyakrabban használt szavaknak speciális 

jelek feleltek meg. Ez a rejtjelezés azonban könnyen kiismerhető 

volt, mert ugyanarra az egyszerű megoldásra épült, amely 

évszázadokon keresztül volt jellemző a kódolásokra. 

 Thomas Phelippes, I Erzsébet legkiválóbb kódfejtője szakértője volt a 

gyakoriságelemzésnek, így nem okozott neki különösebb 

nehézséget a titkos üzenetek megfejtése. Erről Al-Kindi, a 

801-ben Bagdadban született filozófus így írt az 1987-ben az 

egyik isztambuli levéltárból előkerült a Kéziratok a 

titkosírással írt üzenetek megfejtéséről című értekezésében: 

„Ahhoz, hogy megfejtsünk egy titkosított üzenetet, ha tudjuk, 

milyen nyelven íródott, egy ugyanazon a nyelven írott hosszabb 

szöveget kell vennünk, majd megszámolnunk, hányszor 

fordulnak elő benne az egyes betűk. Nevezzük a leggyakrabban 
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előforduló betűt »elsőnek«, a második leggyakrabbat »másodiknak«, és így tovább, amíg 

ennek a szövegnek az összes betűjét végig nem vettük. Majd térjünk 

vissza a megfejtendő titkosíráshoz, és osztályozzuk a karaktereit 

hasonlóképpen: keressük meg a titkosírásban a leggyakrabban 

előforduló karaktert, és cseréljük fel az elemzett szöveg »első« 

betűjére, majd vegyük a második leggyakoribb karaktert, és 

helyettesítsük a »második« betűvel, és folytassuk mindaddig, amíg 

a titkosírásban lévő összes karakter végig nem vettük.” 

 Ezek után egyáltalán nem meglepő, hogy gyorsan sikerült 

megfejteti Mária és Babington levelezését. Az összeesküvés 

sikertelensége viszont felhívta Európa uralkodóinak és titkos 

ügynökeinek figyelmét arra, hogy ez a korábban olyan gyakran alkalmazott titkosítás nem 

lesz hatékony, új rejtjelező eljárásokra, algoritmusokra lesz szükség. 

 

 Sokat fejlődött azóta a kriptológia, így nem meglepő, hogy ma már a matematika 

mellett teljesen más tudományterületek, informatikai rendszerek is szerepet kapnak a 

titkosításban. 
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Bertrand Russel, a pacifista matematikus 

 Bertrand Russell (1872–1970.) angol 

matematikus, logikatudós, filozófus és szociológus, 

Kingston III. grófja, irodalmi Nobel-díjas tudós igazi 

közéleti személyiség volt, együtt élt a XX. századdal. 

 Angol főnemesi család sarja volt, nagyapja kétszer 

volt miniszterelnök. Russell szüleit korán elvesztette, és 

nagyszülei arisztokrata szokás szerint nem nyilvános 

iskolába járatták, hanem házitanítókkal neveltették. 

Tizenegy évesen kezdett el kételkedni a vallásban, és 

egyre inkább a matematika felé fordult. A cambridge-i Trinity College hallgatója lett, ahol 

matematikát és filozófiát tanult. Később Cambridge-ben professzor is lett. 

 Az első világháború alatt a katonai szolgálatot 

megtagadókkal értett egyet Pacifizmusa miatt 1916-ban 

elbocsátották állásából, és 1918-ban pedig fél évre 

börtönbe is került. Járt a Szovjetunióban és Kínában, az 

ottani rendszerek működését kritikusan szemlélte, 

elítélte, bár baloldali kötődését nem titkolta. 

Pacifistaként támogatta az 1938-as müncheni döntést, a 

háború kitörése után pedig Hitler legyőzését mindennél 

fontosabbnak tartotta. 

 Az 1945-ben megjelent könyve, A nyugati filozófia 

története és a BBC műsoraiban való fellépései miatt egyre 

ismertebb és népszerűbb lett. Ekkor kezdett el a 

nemzetközi politikával foglalkozni. Bekapcsolódott a békemozgalomba. Albert 

Einsteinnel és más Nobel-díjasokkal 

közzétett nyilatkozata a nyugati és a keleti 

világ tudósait tanácskozásra hívta. Így 

született meg a Pugwash-mozgalom, 

amelynek Russell elnöke is lett. Később az 

atomleszerelést követelők élére állt: 

létrehozta a Százak Bizottságát, polgári 

engedetlenségre buzdított, majd 89 évesen 

tömeges ülősztrájkot szervezett az 

atomleszerelés kikényszerítése érdekében. 

Ezért két havi börtönre ítélték, de betegsége miatt csak hét napot ült. 

 Bertrand Russell utolsó éveiben az USA vietnámi háborús politikáját bírálta, Jean-

Paul Sartre-ral és másokkal összehívta a Háborús Bűnök Nemzetközi Bíróságát a vietnámi 

atrocitások ügyében. Az 1960-as évek végén adta ki háromkötetes nagy sikerű 

önéletrajzát. 
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 Alfred North Whiteheaddel 1910 és 1913 között 

megírták nagyívű művüket, A matematika alapjait. 

Ebben az egész matematikát logikai alapelvekre 

próbálták felépíteni. 

 Bertrand Russelltől származik az alábbi idézet: 

„A lehető legjobbá kell tennünk világunkat, és ha nem 

lesz olyan jó, mint szeretnénk, végső soron akkor is jobb 

lesz, mint amilyenné mások tették az elmúlt történelmi 

korszakokban.” 
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