Kerékjártó projekt felhívása

Az idei Matematikatörténet és matematikaoktatás konferencia (Eger 2016. május 19-22,
konferencia elnöke Edmund Robertson professzor), www.uni-miskolc.hu/hmtm kapcsán
szeretnénk létrehívni egy kezdeményezést, amihez minden kedves kolléga segítségét kérjük
abban a reményben, hogy sokan csatlakoznak hozzánk és részt vesznek a projektünkben
Ennek a kezdeményezésnek munkacímként a "Kerékjártó projekt" címet adtuk, utalva az
ötlet keletkezésére, előzményére.
Előzmények
Egyik előző konferenciánkon, ahol szintén Robertson professzor volt az elnök, a szegedi
kollégák kvázi kérdőre vonták a professzort, mivel szerintünk Kerékjártó Béláról
érdemtelenül kevés, és hiányos információ szerepelt abban az elhíresült matematikatörténeti
adatbázisban, a MacTutor History of Mathematics Archive-ben, http://www-history.mcs.stand.ac.uk/, aminek egyik fő szerkesztője, létrehozója éppen a konferencia elnöke, Edmund
Robertson és munkatársa, John O'Connor voltak.
Ennek a "jogos felvetésnek" kapcsán Robertson professzor azt felelte, hogy ők csak "hozott"
anyagból tudnak dolgozni, tehát, ha a matematikatörténet adatbázisuk bármilyen (magyar
vonatkozású vagy más) hiányosságát tapasztaljuk, akkor küldjük meg az adatok kiegészítésére
vonatkozó cikkeket, hivatkozásokat, elérhető adatokat, amiknek az alapján ők pontosíthatják
az életrajzokat, és az esetleg hiányzó nevek esetén, pedig szívesen vesznek angol, német,
francia nyelven megírt cikkeket, stb., vagy akár a MacTutor stílusában megírt életrajzot, amit
ellenőrzés, referálás után beszerkesztenek az adatbázisba, hiszen nekik is az a céljuk, hogy
minél teljesebb legyen ez az adatbázis, ami mára már sokszor hivatkozási alap.
Tanulság, következmények
A szegedi kollégák rögtön belátták, hogy ez egy jó ötlet, és egy több száz oldalas referencia
anyagot adtak át Robertsonnak az egyik következő konferencián, 2012-ben Sárospatakon, és
mára már a Kerékjártó Béla cikk alapos, minden követelménynek megfelelő és a legközelebbi
munkatársak, rokonok által biztosított forrásokra támaszkodó, példaértékű életrajz, lásd:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kerekjarto.html
Projektünk célja
Tekintve, hogy a jelzett MacTutor History of Mathematics Archive magyar
vonatkozásokban a szomszédos országokhoz viszonyítva elég jól reprezentált, de a magyar
matematikatörténet - beleértve a mai Magyarországot és a történelmi Magyarországot egészéhez viszonyítva bizony sok hiányosságot, esetleg pontatlanságot, netán aránytalanságot
is tartalmaz, azt szeretnénk elérni, hogy ezen a kollégák segítségével változtassunk, a
hiányosságokat kezdjük el pótolni. A projekt aktualitását az adja, hogy 2016. május 19-22
közt Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán rendezzük meg a konferenciánkat, és a
szervezők szeretnénk a hazai kollégák számára egy ingyenes részvételi napot biztosítani. Ezen
a napon a BJMT vezetőségének, tagozatainak, esetleg az MTA Rényi Kutatóintézetének,
valamint hazai egyetemek matematikai intézeteinek, tanszékeinek képviselői és
középiskoláinkban tanító kollégák, valamint a külföldön élő, magyar nyelven is

publikáló kollégák áttekinthetnénk, hogy mi az, ami hiányzik, aránytalan, és a konferencia
elnökével egyeztetve ki tudnánk alakítani egy munkamenetet.
Az Eszterházy Károly Főiskolán a HU-0028 sz. CEEPUS hálózat keretében egy nyári
egyetemet is szervezünk a projekt egyik lépéseként, ahol a hazai egyetemeken tanuló és a
téma iránt fogékony hallgatókat és doktoranduszokat szívesen látjuk, a hálózat külföldi
partneregyetemeiről érkező vendéghallgatókkal egyetemben.
A projekt várható eredményei
Első lépésként felmérjük, hogy milyen hiányosságok, aránytalanságok vannak a jelzett
adatbázisban, és tervet készítünk azok pótlására.
Kidolgozzuk azokat a módszertani ajánlásokat, amiket a résztvevőknek át tudunk adni,
konzultációk a MacTutor szerzőjével.
Létrehozunk egy adatbázist a hazai egyetemeken, könyvtárakban fellehető forrásokról, és egy
névsort, címtárat, azokról, akik ebben a munkában részt vesznek, részt vállalnak, elérhetők,
szakértők, tanácsot adhatnak, vagy adatszolgáltatók, stb.
Az összegyűlt információk alapját jelenthetik a MacTutor magyar változatának. A közös
munka keretében fokozatosan válogatva javaslatot teszünk az angol nyelven elérhető, magyar
vonatkozású adatok kiegészítésére, pontosítására.

A konferenciára készülve javasoljuk, hogy azok a kollégák, kutatók, doktoranduszok akik
érdeklődnek a projekt iránt, készítsenek az adott egyetem, város valamilyen
matematikatörténeti vonatkozásáról egy-egy posztert. Ezek bemutatása lehetséges a magyar
nyelvű szekcióban, a Kerékjártó projekt keretében, (és amint a bevezetőben jeleztem, aki csak
ezen a napon kíván részt venni, az nem kell regisztrációs díjat fizetnie).

Projekt munkatársai
A munkatársak névsora szándékaink szerint nyitott marad, egyelőre számítunk a konferencia
szervezőire, résztvevőire Munkácsi Kati, Kántor Sándorné, Klukovits Lajos, Körtesi Péter,
valamint arra, hogy sok anyaga elérhető olyan adatbázisokban, mint a Magyar Tudóstár,
aminek egyik fő gondozója Hujter Mihály rendszeresen egészíti ki azt főként a BME
vonatkozásában.
Hogy lehet csatlakozni, részt venni?
Az elsődleges lehetőségként a Matematikatörténet és matematikaoktatás konferenciára
lehet regisztrálni, a www.uni-miskolc.hu/hmtm oldalon, szívesen látjuk résztvevőként a teljes
konferencián a kedves kollégákat, de ha mindenképpen csak a projekt résztvevőjeként tudnak
eljönni, akkor jelezzék ezt azzal kiegészítéssel, amit e-mailben kell elküldeni a
pkortesi@gmail.com címre, hogy csak a Kerékjártó szekcióban kíván részt venni!
A Kerékjártó projektnap keretében bemutatásra szánt posztereket, előadásokat is kérjük
regisztrálni a konferencia Easy chair oldalán.
Egy másik alternatívaként, a lenti e-mail címre vagy a projekt munkatársai egyikének küldött
üzenetben, e-mailben is lehet jelentkezni.

Mindenki jelentkezését várjuk, aki úgy érzi, hogy valamilyen formában részt tud
vállalni ebből a munkából!
További információk:
dr. Körtesi Péter, Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros, pf.10.
+36703326885, vagy +36209826766
pkortesi@gmail.com

