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tudományos társaságunknak, továbbá meg-
köszönték nekem azt a fáradozást, amelyet 
Lobacsevszkij munkáinak terjesztése körül 
végeztem; kitüntettek azzal is, hogy tiszteleti 
taggá választottak, továbbá minden informá-
ciót megígértek Lobacsevszkijrõl, amit csak 
óhajtottam.” (Guillaume-Jules Hoüel, 1967). 

„… abban az országban, melynek Bolyai 
János lángesze épp annyi jogot szerzett (ti. 
mint Lobacsevszkij; B. D.) a nem-euklideszi 
geometria megteremtésének dicsõségében 
– Magyarországon – megelégednek azzal, 
hogy a budapesti Matematikai és Fizikai Tár-
sulat a rég beroskadt marosvásárhelyi sírra 
emlékkövet állíttatott.” (G. B. Halsted, 1895) 
Tegyük még hozzá, hogy – mint Benkõ 

Samu egy másik tanulmányában tudósít róla 
– 1869-ben Eötvös Józsefhez, mint a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökéhez fordult 
a római tudományos akadémia matematikai 
osztályának elnöke azzal a panasszal, hogy 
három év óta, mind õk, mind a párizsi és 
bordeaux-i akadémia tízszer írtak a marosvá-
sárhelyi kollégiumnak, mert érdekelték õket 
Bolyai hátrahagyott irományai, de választ 
nem kaptak. (Szerkesztette: Puskás Ferenc 
és Tibád Zoltán: Bolyai emlékkönyv. Erdélyi 
Magyar Mûszaki Tudományos Társaság, 
Cluj-Napoca, 2002, 125 p.)

 Berényi Dénes
 az MTA rendes tagja

Hargittai István –
Hargittai Magdolna: Szimmet-
riák a felfedezésben

Hargittai Istvánra „rájár a rúd“, mostanában 
sûrûn reflektálnak újabb s újabb köteteire, 
többek között a Magyar Tudomány hasáb-
jain is. Persze ez nem mostani „szokás”; az 
említett periodikában 1985-ben magam 
méltathattam Szimmetria – egy kémikus 
szemével címû monográfiáját.

Az általa feldolgozott téma egyre felfutóbb 
státusú (maradjunk csak a Magyar Tu-
dománynál: 1999 márciusában Szimmetria 
a tudományban és a mûvészetben címmel 
tematikus számot adtak ki a szerkesztõk).

A Hargittaiéknak is fontos Arthur Koestler 
A teremtésben az alkotást olyan örömszerzõ 
tevékenységként kategorizálja, amely új 
mintázat formájában érhetõ tetten, méghoz-
zá azáltal, hogy a régi (túlnyomóan) szim-
metrikus képletet átstrukturálja. De utalha-
tunk Selye János Álomtól a felfedezésigjére, 
a tudós örömszerzõ munkálkodása során 
a teremtés folyamatáig jut el, s tudományos 
felfedezései törvényszerûségek új harmó-
niáját vetítik elibénk.

Hargittaiék Bevezetésükben a szimmet-
ria-probléma iránti érdeklõdésük kezdetét 
az 1960-as évek végére, az 1970-esek elejé-
re datálják. Hogy érdeklõdésük mennyire 
kurrens tudományos mezõre csábította õket, 
annak bizonyítéka immár újfent tárgyiasult. 
A szerzõk hat életmû tükrében villantják fel a 
felfedezések és a szimmetria összefüggéseit 
(Johannes Kepler, Buckminster Fuller, Linus 
Pauling, Alekszandr Kitajgorodszkij, John 
Bernal és Pierre Curie a kiválasztottak).

A szimmetria fogalmát pásztázva kardi-
nális kérdésekrõl szólnak érdeklõdõ laiku-
soknak, s azt hangsúlyozzák, hogy a szim-
metria gyakran társul a szépséggel, olykor 
akár a szomorú szépséggel (nagyon szubtilis 
itt Alekszandr Puskinra való hivatkozásuk). 
A szimmetrikus minõsítés nagymértékben 
személyes, a Polányi Mihály értelmében vett 
személyes tudás szintjén. A maradéktalan szim-
metria steril, élettelen, s mint ilyen, idegen az 
emberi természettõl. Ugyanakkor már az ér-
zékelés pszichés folyamatában is kimutatható 
a szimmetria jelentõsége.

Rövid szemlénkben két fõrészre tekin-
tünk: A Keplerrõl és a Curie-rõl szólókra.

Kepler a bolygómozgás három törvényét 
mesteri modellálással konstruálta; ezt vélhet-
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jük munkássága vezérmotívumának. Az õ 
általa kultivált geometriai modell a legáltalá-
nosabb modelltípus. Az angolul is bemu-
tatkozó Kepler nagy felfuttatója Koestler volt 

– õ is joggal emelte ki Kepler-életrajzában azt 
a tényt, hogy a síkból a térbe való átmenet 
volt az igazi éca, s ez még akkor is paradigma-
váltás, ha Koestler szerint Kepler nóvuma 

„álfelfedezés”. Midõn tudatosította magában 
koncepciója problémáit, az általános harmó-
nia eszméje kerítette hatalmába, se ennek 
mintegy alárendelte a geometriai modellt, 
hiszen észrevette: a geometria önmagában 
elégtelen a természettörvények magyaráza-
tához. Harmóniaképzete egyértelmûen 
rokonítható Werner Heisenberg határozatlan-
sági elvével, emelik ki Hargittaiék. Hitét 
a Világegyetem szimmetriájában és Isten 
ezirányú törvénykezésében zavarta ugyan 
némileg azon felismerése, hogy a bolygók 
Nap körüli pályája nem kör alakú, ám 
tamáskodását ama segédtétellel anullálta, 
mely szerint az egész így is harmonikus, 
hiszen összhangban áll a tapasztalattal, 
így pedig a harmónia magasabb szintjére 
helyezhetõ. Kepler a hatszögletes hópelyhek 
alakjában és szimmetriájában gyönyörködve 
e formák képzõdését – helyesen – a nagyon 
szoros belsõ illeszkedésnek tulajdonította.

A hatszögletes hópelyhektõl – többek 
között – James Watson és Francis Crick nuk-
leinsav-molekulák kettõs csavar modelljén át 
(e csavar szerkezete az önmásolás triviálisan 
vonzó modellje), Curie-ig vezet az út.   

Ám itt nem a szimmetria, hanem az aszim-
metria kerül piedesztálra, hiszen Curie szerint 
bármely jelenséget a disszimmetria hozza létre, 
az kreálja. Akármely jelenség csakis akkor 
megfigyelhetõ általunk, ha valamilyen szim-
metriaelemnek híján van a rendszer.

Sok olyan jelenségre bukkanhatunk, 
amelynek van tükörszimmetrikus párja, s 
nem hozható egymással fedésbe; ez a „kira-

litás”, vagy más néven a jobb-bal kezûség. 
A természettudósok mellett a mûvészetben 
is fellelhetõ szervezõdés ez, s a filozófia is 
reflektál (Immanuel Kant példának okáért 
az egymásra nem illeszthetõ tükörképeket 

„inkongruens ellendarabok”-nak titulálja. 
Azt, hogy mennyire „a levegõben lógott” az 
aszimmetria kurziválása, jelzi – sok egyéb 
mellett – ama tény, hogy Curie 1894-es  per-
döntõ cikkét Pasteur 1897-es, hasonló men-
talitású tanulmánya követte, amely szerint a 
Világegyetem disszimmetrikus.

A szimmetria meghiúsulásának egyik tipi-
kus formációja a megtört szimmetria, amikor 
a természetnek meg nem felelõ tükörkép de-
monstrálja – a természet nem tiszteli igazából 
a szimmetriát.

Ugyanakkor, hangsúlyozzák Hargittaiék, 
Steven Weinberg szerint a megtört szimmet-
riáról kideríthetjük, hogy az rejtett szimmetria, 
s a „tökéletes rendetlenség” sem más, mint 
szimmetria. Másrészt – érvel Weinberg – egy 
kristály elrendezéséhez meg kell törnünk a 
szimmetriát.

A megtörésnél maradva: Hargittaiék ér-
telmezik Ilya Prigogine idõszimmetria-meg-
törését. Idézik Prigogine-t: „A termodinami-
kát egyaránt alkalmazták az egyensúlytól 
távoli és az egyensúlyhoz közeli helyzetekre. 
Az egyensúlyhoz közeli világ stabilis világ. 
A kilengések lecsillapodnak, a rendszer 
visz-szatér az egyensúlyhoz. A helyzet drá-
maian megváltozik az egyensúlytól távol. 
Itt a kilengések felerõsödhetnek. Ennek 
eredményeképpen új tér-idõ szerkezetek 
keletkeznek az ‘elágazási’ pontokon… Az 
idõ folyásához társított irreverzibilis folyama-
toknak fontos építõ szerepük van.” (Hargit-
tai István - Hargittai Magdolna: Szimmetri-
ák a felfedezésben. Budapest, Vince Kiadó, 
2003. 264 p.)

Balogh Tibor
a filozófiai -pszichológiai- tudomány doktora 


