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SALVADOR DE MADARIAGA

A szépség a tudományban
Tisztelt Akadémikus Urak!

Hát persze: nagy volt a kísértés, hogy hangzatos módon így kezdjem előadásomat: Ahogy 
tegnap mondtuk… Hát persze, hogy nagy volt. De ellenálltam és nem is tehettem másképp, 
mert nem volt kivel megtöltenem a szót: mondtuk. Ez a többes szám első személy nem pro-
fesszori és nem is politikusi, hanem valami finomabb és nehezebben megfogható, amibe min-
den hallgatója beleértődik, anélkül, hogy feloldódna benne. „Mondtuk.” Valamennyien. Én, 
aki beszélek, és Önök, akik… de hát ki is ez az Önök, aki jelen van itt, és jelen volt akkor, ott? 
A válasz szemmel látható. Azok közül, akik engem beválasztottak az Akadémia tagjai közé, a 
nagy tekintélyű dékán úr és emigrációbeli társam, Tomás Navarro Tomás vonható kérdőre. A 
többiek immár valamennyien ártatlannak vallhatják magukat. 

Annál hálásabb vagyok, amiért ügyemre pazarolták a barátság jótéteményeit: a civil kurá-
zsit, a türelmet, a hitet és a nagylelkűséget. Ezek az erények oly törékenyek, hogy helyen-
ként már túlzott dicséretük is kárt okozhat bennük. Nem erőltetem hát ezt a témát, hisz min-
den további szó fölöslegesnek bizonyulhat, és hát, végül is, jó hallgatósághoz beszélek: fél-
szavakból is megértjük egymást.

Mintha egy akadémikusjelölt felvétele, negyven évvel megválasztása után, nem lenne már 
önmagában is elég ironikus: a szeszélyes sors vagy a konok Gondviselés (mely utóbbiról nincs 
kiérlelt véleményem) úgy akarta, hogy olyan előd székét kapjam meg, aki hetvenhat évesen 
foglalta el, aztán tizenhat esztendeig ült benne, azaz kilencvenkét éves volt, amikor itt hagyta 
az Akadémiát és vele árnyékvilágunkat.

Casares biztos kézzel ábrázolja: „kedélyes és szeretetreméltó öregúr”, és az arckép helyt-
álló és élethűen jeleníti meg az akkori idők kilencveneseit, akik között nem egy frissebb volt, 
mint a primőr spárga. Kétség kívül szeretetreméltóak voltak ezek az öregurak, ugyanakkor 
gyakorta harapósak is, de mert a fogaik már nem voltak a régiek, és mert azok a dühök köny-
nyebben voltak emészthetők, mint a maiak, ügyeik nem mérgesedtek el sosem.

Egyik könyvének címe: ELSŐ NYOLCVAN ÉVEM, és emlékszem, hogy akkoriban a 
madridi rossz nyelvek siettek leszögezni, hogy a könyv egyetlen szerencsés megoldása a 
cím, amit egyébként egyik barátja adott. Meggyőződésem, hogy e híresztelés pusztán irodal-
mi méregesszencia, elképzelhetetlenül ártalmas, majdnem annyira, mint a politikai és az egy-
házi szérum, mely utóbbi, természeténél fogva, mind közül a leghalálosabb. Még ha az Önök 
dicsőséges múltja bővelkedik is a Gutiérrez Gameróénál illusztrisabb irodalmi nevekben, elég 
elolvasni azt az elkötelezetten ártalmatlan, középszerű beszédet, amit Don Daniel Cortázar a 
székfoglalójára válaszul mondott, hogy – in contrario érveléssel – meggyőződhessenek róla: 
elődöm nagyon is méltó módon került be az Önök évkönyveibe.

De hogyan is folytathatnám tovább, anélkül, hogy meg ne említeném az ő elődjét, azt a Don 
Francisco Andrés Commeleránt, aki rektorom és latinprofesszorom volt, midőn La Coruñából 
a Cardenal Cisnerosba érkezett? És felteszem a kérdést: vajon ellentmondana-e e ház hagyo-
mányainak, ha megkockáztatnám abbeli véleményemet – vagy legalábbis erőteljes gyanúmat 
–, hogy a gúnynév, amit diákjai aggattak Dr. Commeleránra, azaz a Selocomerán, annak a 
megsejtéséből adódhatott, hogy sok-sok év múltán majd én leszek utódának utóda az M jelű 
székben? Sietek hozzátenni, hogy szememben e késői felfedezés jottányit sem csökkenti vagy 
csorbítja e kiváló latinista hitelét; inkább egyértelmű tanújele ellenálló-képességének és kőke-
mény karakterének.

Ám a Cardenal Cisneros folyosóin való futkározás nem homályosíthatja el Gutiérrez 
Gamero aktív alkotó életét, melyben mindemellett fellelhető egynéhány, az enyémhez hason-
ló vonás. Franciaországban töltött politikai emigrációjára nem is emlékeztetem Önöket, hiszen 
az effajta epizód szinte kötelező egy spanyol számára. Anglia és Franciaország mindig, vagy 
legalább is a reformáció és kiváltképp a Francia Forradalom óta olyan vánkosok voltak, ame-
lyekre Spanyolország időnként kénytelen volt lehajtani kimerült és törődött fejét.

Aki alaposan utánanéz, Szent Péter archívumából kiderítheti majd, mi zajlott le az 
Örökkévalóság Szent Kapuőre és a Teremtő Úr között, amikor a szörnyű valóságtól lesújtva 
Szent Péter megvallotta az Úrnak, hogy a kapunál olyan tisztátalan bűnös vár bebocsáttatásra, 
akinek – bűneihez mérten – még a Pokol is üdülés volna. A mondottak hallatán az Úr fájdalmas 
töprengésbe fogott, és végül azt az ítéletet hozta, hogy a bűnös számára csakis az lehet méltó 
ítélet, ha vissza kell térnie a Földre és hátralévő életét spanyol értelmiségiként kell leélnie.
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Az emigrációban Gamero tőzsdeügynökként erősen vonzódott a számokhoz, miáltal komo-
lyan érdeklődni kezdett a tudomány iránt is, minthogy a tudomány csakis a mérhetővel fog-
lalkozhat. És itt találkoznak ismét össze útjaink, mivel székfoglaló beszédében a társadalmi 
regény kifejtése során felvet olyasvalamit, ami engem mindig is elbűvölt: a tudomány szép-
ségének témáját.

Vagy nem kéne inkább úgy mondani: a tudományban fellelhető szépség témáját? Gamero, 
ez az igazán eredeti szellem, aki mindig ellenkező irányban szereti bejárni az ösvénye-
ket, őszintén szólva nem túl világosan fejti ki a témát, talán a nyitó Francisco Silvela-idézet 
miatt, amely kevésbé találó, mint ahogy az egy ilyen szellemtől méltán elvárható volna. 
Engedelmükkel megkísérlem megvilágítani a kérdést, párizsi matematikai-fizikai tanulmá-
nyaim emlékeire támaszkodva.

Empirikus módon közelítem meg a témát, előrebocsátva, hogy in illo tempore, húszéves 
koromhoz közeledvén, épp túl voltam a hatalmas európai muzsika és a hatalmas európai mate-
matika egyidejű felfedezésén. Úgy esett, hogy matematikaprofesszoraink közül ketten igazi 
zsenik voltak: Henry Poincaré és Henry Becquerel; csakhogy professzornak épp annyira alkal-
matlanok, amennyire Kolumbusz Kristóf lett volna földrajztanárnak. Volt azonban akkoriban 
az ÉCOLE POLYTECHNIQUE-ben egy tanársegéd – az idő tájt korrepetitornak nevezték –, 
Humbert nevezetű, aki elképesztő előadói képességeivel kifejezetten élvezetessé tette analiti-
kus algebra stúdiumainkat.

És ez volt első találkozásom az isteni valósággal: csakhamar elkezdtem összehasonlítani 
a Humbert délelőtti, illetőleg Bach vagy Beethoven esti előadásainak hallgatójaként szerzett 
élményeimet, és hüledezve kellett megállapítanom, hogy egyazon természetűek.

Ezen persze kizárólag a lélekre gyakorolt hatást kell érteni, mert a tiszta esztétikai élmény, 
valamint a nyomvizén csillámló hála érzete valóban ugyanaz; ám ha a kétféle lakoma keletke-
zését tekintjük, muszáj különbséget tennünk a teremtő Bach és Beethoven, illetve az egyszerű 
felfedező Euler és Bernoulli között. Utóbbiak szerepe arra szorítkozott, hogy kinyissák a cso-
dák szelencéjét, előbbiek viszont nem pusztán felfedeztek és kibontottak eladdig néma harmó-
niákat, hanem olyan új műveket alkottak, amelyek a Teremtésbe nem voltak beprogramozva.

Az algebrának mindazonáltal kétségkívül volt esztétikai eleme, és Humbert előadásaiban 
pontosan az volt vonzó, hogy kifejtő művészetének segítségével milyen mesterien tudta ezt a 
vonást napvilágra hozni.

Művészet. Ki is mondtam a kulcsszót. Csodaszó, amelynek köszönhetően talán lehetősé-
günk nyílhat bejárnunk ezt a titokzatos labirintust. E labirintus minden egyes fordulója és 
kanyarulata újabb és újabb problémákat rejt. No de miket? Hát a tudomány nem a boltosok 
szublimált méterrúdja, nem az ötödik hatványra emelt pénztárgép? Egyszóval: nem a haszon-
elvűség rendszere? Akkor hogyan kerülhetjük el, hogy a tudományos művek, amelyek tartal-
maznak esztétikai elemet is, ne legyenek pusztán olyanok, mint azok a bronz- vagy márvány-
istenek vagy -istennők, akiknek egyetlen létjogosultsága a jobb kezükben tartott ötvengyer-
tyás kandeláber?

De a művészet, ahogy a bűvös lények általában, semleges. Vannak szépművészetek és 
ronda művészetek, fehérek (a cukrász művészete) és feketék (a varázslóé). A művészet nem 
más, mint az anyag uralása annak érdekében, hogy igénybe vegyük szolgálatait. Hogy mire, 
az már más kérdés; és ha a válasz az, hogy a szellem lényegének átvitelére egyik létezőről a 
másikra, akkor máris a képzőművészeteknél vagyunk.

Nem sikerült még megragadnunk, hogy miben is áll a szépség valódi természete. Csak azt tud-
juk, hogy lelkünk mélyén igen nagy becsben tartjuk, és nem tűrjük, hogy bármi kevésbé kiválót 
szolgáljon, mint az emberi lélek legmagasabb rendű élvezetét – ha már a misztikus távlat foglalt.

Akkor hát mi keresnivalója a szépségnek a tudományban? Nem abban maradtunk, hogy a 
tudomány – többé-kevésbé szublimált méterrúd? Nem éppen. Nem ebben maradtunk, hanem 
abban, hogy Humbert korrepetitor előadásainak olyan hatása volt (rám, legalábbis), amely 
Mozart legjobb lapjaiéhoz mérhető. Adódik a kérdés: miért?

És amint feltesszük a kérdést, felfedezzük, hogy ösvényünk kétfelé ágazik. S ez az empi-
rikus módszernek köszönhető. Mert lelkem világos különbséget tett a szépség azon pillanatai 
között, amelyek a feltáruló anyag lényegéből adódtak, illetve amelyek a feltárás mikéntjéből 
következtek. Vagyis az első esetben a szépség a dolgok természetéhez tartozott, míg a máso-
dikban a korrepetitor zseniális kifejtéseihez.

Célunk felé közeledvén itt elköszönhetünk Humberttől, e nagy matematikapedagógustól. 
Egyike volt azon zseniális művészeknek, akiket Európa adott, és mindenekelőtt Franciaország, 
amelynek nemzeti szelleme és sajátos létmódja oly alkalmas a számok kristálytiszta, ám igé-
nyes tudományának gyakorlására. A francia matematikusokban kivételes módon, a maga leg-
egyszerűbb, ugyanakkor legszebb formájában ragyog a matematikai igazság intuíciójának 
fénye. Tudniillik a tudományos szépség alkalmasint a látszatra bonyolult természeti valóság 
leegyszerűsítő intuíciójának tulajdonítható.
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De hátravan még, hogy megvizsgáljuk a matematikai szépség leggazdagabb és legjelentő-
sebb részét, amelynek rendje, harmóniája és varázsa közvetlenül a természeti dolgokból szár-
mazik. Mert hát mi is az a hatalmas precíziós óra, amelybe mi, emberek, belevettettünk, anél-
kül, hogy zűrzavarunk akár egyetlen időbeli vagy fokmásodpercre megzavarná csodálatos 
szerkezetét? És hogyan képzeljük el a lelkesedést (a szó minden etimológiai jelentőségében), 
amely Eulert hevítette, amikor felfedezte, hogy milyen megindítóan egyszerű matematikai tör-
vények irányítják az égitesteket?

Ezek a gondolkodók, akik számára a Teremtő betekintést engedett saját gondolatai leges-
legtitkosabb kamrájába, az emberi szellemnek ez az előőrse, akiknek szeme rányílt a világ-
egyetem matematikai valóságára, semmiben sem különböznek az olyan nagy zeneszerzőktől, 
mint Bach, Beethoven vagy Mozart, akik e valóságot a szellem másféle kódjával fejezték ki. 
Igaz ugyan, hogy nem rendelkeznek azzal a teremtő szabadsággal, amellyel Isten a művésze-
ket ruházta föl, de ha jól megnézzük, az intuíció, ami például Gaussnak lehetővé tette, hogy 
szépségesnek minősülő matematikai törvényeket tárjon föl, hasonló vagy rokon intimitásra 
utal, mint amely Beethoven kései vonósnégyeseit ihlette, olyannyira, hogy a teremtés és a fel-
fedezés közötti különbség szinte minden árnyalata elmosódik.

Az érzelem mindkét esetben művészi, és – a hívőknél – vallásos. Számukra a szépség 
fogalma és átélése elválaszthatatlan a mozgásba hozott intellektuális tartalomtól, és írásaik-
ban gyakran olvashatók ilyen mondatok: „így állapítottuk meg ezt a szép törvényszerűséget”. 
Csöppet sem számított, hogy a törvényszerűséget épp az fedezte fel, aki dicsérte. És tényleg 
semmi jelentősége. A szépség a dolgok elrendeződésének mikéntje. Az ember azáltal fedezi 
fel, hogy ráébred e természeti elrendeződés mibenlétére.

Hogy ily módon jutottunk el a dolgokhoz, azt sugallja, mintha a szépség, csakúgy, mint az 
igazság, tisztán objektív fogalom és élmény volna, mindenféle szubjektív befolyás nélkül. Ám 
a tapasztalat összetettebb élményekkel szolgál, és a szerelem minden élőkre kiterjedő hatalmá-
ra gondolva egyszer úgy határoztam meg a szépséget, hogy „egy szerelemmel szemlélt tárgy 
(dolog vagy személy) ragyogása”. Másképp hogyan volna magyarázható, hogy egy lény arca 
vagy testtartása a szépség megcáfolhatatlan élő példái a vőlegény számára, a pap és az eskü-
vői tanúk viszont nem feltétlenül osztják ezt a hitet?

Így hát a tudományos szépség problémája azt veti föl, hogy egy tárgy szépségéhez szükség 
van-e valamiféle harmonikus külsőségre, vagy elég szerelmes szemmel ránézni.

Oldja meg ezt a rejtélyt, aki tudja. A Teremtés mindenesetre meglehetős teret enged a rút-
ságnak. Meglehet, hogy a csótányokba beleszerelmesedett entomológus szépnek kiáltja ki 
a bogarait, ám mit nem adnánk ezen a ponton, ha tudhatnánk, vagy legalább sejthetnénk a 
Legfőbb Alkotó véleményét. Egészen biztosan szerelemmel teremthette a rózsát, de mit érez-
hetett a patkány vagy a krokodil vagy a többi olyan lény teremtése közben, amelyek bennünk 
visszatetszést vagy undort keltenek? Magában a matematikában az egyenletek ekvivalenciá-
jától kezdve, a síkidomokon és testeken át az égi mechanikáig a dolgok belső szépsége vetek-
szik a Prado kincseiével, ám milyen lapos, unalmas és monoton a matematikatudományok 
számos más ága! És akkor még nem is beszéltünk az olyan példákról, mint az atomszerke-
zeté, amelynek folytán Niels Bohr miniatűr naprendszerként képzelte el az atomot; ám ez a 
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bámulatos perspektíva és szimmetria rögvest csalódást okoz, mihelyst belemegyünk a részecs-
kék kibogozhatatlan zűrzavarába, amelyből a megfigyelés és a számítások fogják kiszabadí-
tani őket.

Úgy tűnik tehát, hogy nem elégséges a dolgokra szerelmes szemmel nézni ahhoz, hogy 
szépségük felragyogjon, hanem természetszerűleg be kell vinni őket a quid divinum rendsze-
rébe, amely nélkül nem villan fel a fény. Kutatásunk végén a rejtélybe ütközünk, amely a maga 
részéről még nagyobb rejtélyre nyílik. Nem minden és nem mindenki születik a szerelemre 
érdemesként – az isteni pupilla bevallottan elfogult. A szeretet magasságos javát nem csupán 
az erre született lényekre hullajtja, hanem, akárcsak a nap, egyként világítja meg a jókat és a 
rosszakat, a szépeket és a csúnyákat, a harmonikust és a diszharmonikust. Mindenekfölött az 
isteni fény egyként világítja meg az igazakat és a hamisakat, és a halál ugyanúgy eléri a szen-
tet, mint a bűnöst. Isten a teljes világegyetemhez hasonlatosan teremtette a tudományt, kezét 
oly szellem vezette, melynek mélysége ember számára megmérhetetlen; e világon gyönyör-
ködtetésünkre megalkotta a felülmúlhatatlan szépséget; ám tervei szerint a szépség mézét nem 
minden száj ízlelheti.

***

Most, hogy idáig jutottunk, a zavarodottság köde ereszkedik le ránk. Vakon botorkálunk a 
világban, öt érzékünk fehér botjára támaszkodunk, és a tudásvágy folyton csak hajt előre. De 
hát mit akarunk megtudni? Annak, amit megismerni kívánunk, még a jellegét sem ismerjük. 
Fogalmunk sincs, hogy miben áll nem-tudásunk; de azért tudni akarunk. És talán az idő múlá-
sával, a felhalmozódó élettapasztalattal körvonalazódik, ha nem is a rejtély, de legalább a rej-
tély rejtélye. Azt akarjuk tudni, hogy kicsoda Isten.

Így tehát minden, amit utunk során találunk, és ami feltárhatja az isteni létmód valamely 
vonását, rendkívül becses adaléknak bizonyul. És amikor beleütközünk abba, hogy Isten a 
szépségből, a napfénnyel ellentétben, nem akart mindenkit részesíteni, szinte elvakít a fel-
ismerés. Ám ezt egyúttal azzal az Isten természetével kapcsolatos másik felismeréssel kell 
összefüggésbe hoznunk, hogy örömét leli a szép lények teremtésében, de annyira mégsem, 
hogy ez meggátolná a rút lények teremtésében. Megteremti a virágot, de megteremti a skor-
piót is. Megteremti a napnyugta csodáját, de arra nem ügyel, hogy legyen akár egyetlen lény 
is, aki ezt a bámulatos fényszimfóniát élvezheti. Megteremti a legkifinomultabb emberi érzé-
kenységet, de nem átallja minduntalan megsérteni és elborzasztani. A rejtély, amely az egyik 
oldalon félig megnyílt, a túloldalon újra bezárul.

Az emberi lények meghökkentő változatosságából következik egyúttal az is, hogy a tudós 
közömbös a szépség iránt, és miután e hajlamát csak erősíti a puszta technikai fejlődés, abszo-
lút esztétikai részvétlenséggel követi az időnként páratlan szépségű emberi gondolkodást. 
Zsenge ifjúságunkban a jó, a szép és az igaz egységét énekelték. Mit gondoljunk valójában a 
gondolatok e legközhelyesebbikéről? Fogadjuk el olyanként, ami nélkül lehetetlen a Teremtőt 
ilyen fenséges háromszög közepére helyeznünk?

Minél jobban közelítünk ehhez az intellektuális szentháromsághoz, annál kevésbé tud-
juk elfogadni tapasztalati egységként. Az igazság világlátásnak tűnik, méghozzá az optimális 
érzékelés érdekében a kellő távolságból. A jóság elmosódik az életünk szövetét alkotó cseleke-
detek és élmények során, miközben egészen alámerülünk az események folyamába, amelynek 
létezéséről épp az általa kifejtett ellenállás miatt tudunk. Ám a szépség az érzékenység világá-
nak virága, és nem az események folyamába való alámerülésünkből következik, hanem abból 
az érzésből, hogy lényünk a meder, melyben az események folyama folyik.

Az igazat megfigyeljük, a jót cselekedjük, a szépségért szenvedünk, emésztjük magunkat 
érte, elégünk benne.

Talán a három a végtelenben találkozik, mint a párhuzamos egyenesek; ám ezen a durva 
földön az igaz, a jó és a szép nemigen járnak kéz a kézben. Egy matematikai tétel lehet igaz 
és szép; de lehet szép és hamis is. Hasonlókat lehet mondani a háromszög szárai közti minden 
összefüggésről. Talán jobb is ez így. Mert ha nem… Mi lenne, ha csak a szent nők volnának 
szépek? De ne kísértsük Istent tendenciózus kérdésekkel.
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