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¶
MARTOS BELA
(1920-2007)

Martos B¶ela 1920-ban szÄ
uletett. 1938-ban ¶eretts¶egizett. Zsid¶
o sz¶
armaz¶
asa
miatt nem mehetett egyetemre, de szerencs¶ere az¶ert villamosszerel}
o-inasnak
m¶eg felvett¶ek. Ez mentette meg att¶
ol, hogy 1942-ben gimn¶
aziumi bar¶
ataihoz
hasonl¶oan elpusztuljon a Don-kanyarban. Munkaszolg¶
alatosk¶ent szabadult
fel 1944 v¶eg¶en Miskolc kÄorny¶ek¶en, az utols¶
o napokat egy der¶ek munk¶
as krumpliskamr¶aj¶aban v¶eszelve ¶at. A h¶
abor¶
uban ¶edesapja ¶es testv¶ere elpusztult,
¶edesanyja azonban ¶eletben maradt.
1945-ben Szegedre ment matematik¶
at tanulni | olyan kiv¶
al¶
os¶
agok t¶
arsas¶
ag¶aban, mint R¶enyi Alfr¶ed, olyan tan¶
arokt¶
ol, mint Kalm¶
ar L¶
aszl¶
o. Hogy
ne haljon ¶ehen, tÄobbek kÄozÄott cigarettapap¶³rral feketekereskedik. Egyetemi
tanulm¶anyai alatt bel¶epett a Magyar Kommunista P¶
artba, ¶es hamarosan
allamhivatalnokk¶a v¶alik. KÄozben megszerzi a matematikus diplom¶
¶
at. KÄ
ozszolg¶alat¶ar¶ol ut¶olag nem nagy lelkesed¶essel besz¶elt, pedig megj¶
arta a KSH-t,
a KGM-et (Koh¶o- ¶es G¶epipari Miniszt¶erium) ¶es tal¶
an az OT-t (Orsz¶
agos
Tervhivatal) is, de ahogyan ismertem, biztos der¶ek munk¶
at v¶egzett ott is.
Az 1970-es ¶evekben a FAO-ban is dolgozott R¶
om¶
aban, ¶es j¶
ol hasznos¶³totta
k¶epess¶egeit.
1962-ben kÄorÄ
ul dÄontÄott u
¶gy, hogy m¶egis kutat¶
o lesz. Hi¶
aba h¶³vta R¶enyi
az ¶altala vezetett, az¶ota r¶ola elnevezett Matematikai Int¶ezetbe, nem fogadta
el, u
¶ri luxusnak tartva a matematikai kutat¶
ast. Ink¶
abb a gyakorlatiasabb
kÄ
ozgazdas¶agtudom¶anyt v¶alasztotta, ¶es bel¶epett az MTA KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Int¶ezet¶ebe. Ott is maradt 1990-ig, amikor nyugd¶³jba vonult. De a
legutols¶o ¶evekig szorgalmasan bej¶
art az int¶ezetbe, ¶es r¶eszt vett a tudom¶
anyos
¶eletben.
Tudom¶anyos munk¶ass¶ag¶at h¶
arom nagy r¶eszre lehet osztani:
1. matematikai programoz¶as,
2. kÄozgazdas¶agi szab¶alyoz¶aselm¶elet,
3. nyugd¶³jmodellez¶es.
1. A matematikai programoz¶
as feladata: c¶elfÄ
uggv¶enyt maximaliz¶
alni
bizonyos felt¶etelek mellett. TÄort¶enetileg az els}
o sikeresen megoldott feladat a line¶aris programoz¶as volt, ahol line¶
aris c¶elfÄ
uggv¶enyt maximaliz¶
altak
line¶aris korl¶atok mellett. A siker kulcsa egy roppant hat¶ekony algoritmus
volt: az u
¶n. szimplex m¶odszer. Martos egyik legnagyobb hat¶
as¶
u felfedez¶ese az
volt, hogy meghat¶arozta a nemline¶
aris programoz¶
asi feladatoknak egy sz¶eles
kÄ
or¶et, amelyre az eredetileg a line¶
aris programoz¶
asra kidolgozott szimplex
m¶
odszer j¶ol m}
ukÄodik. Nemline¶aris programoz¶
asi kutat¶
asait egy nagysiker}
u
monogr¶a¯¶aban foglalta Äossze 1974-ben, amelyre tÄ
obb mint sz¶
az Google-hivatkoz¶ast tal¶altam.
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2. A kÄozgazdas¶agi szab¶alyoz¶aselm¶elet a m}
uszaki tudom¶
anyokb¶
ol kÄ
olcsÄ
onvett m¶odszerrel vizsg¶alja, hogy mik¶epp lehet egy gazdas¶
agi szab¶
alyoz¶
asi rendszert m}
ukÄodtetni, stabiliz¶alni vagy optimaliz¶
alni. Martos B¶ela Kornai J¶
anossal
egyÄ
utt 1970-ben kezdett e t¶emakÄ
orrel foglalkozni, ¶es a vegetat¶³v szab¶
alyoz¶
asr¶
ol
¶³rt cikkÄ
uk 1973-ban az Econometric¶
aban jelent meg. Az 1970-1980-as ¶evekben
B¶ela is ezen a terÄ
uleten dolgozott, f}
oleg a kÄ
ulÄ
onf¶ele szab¶
alyoz¶
asok ekvivalenci¶aja ¶erdekelte. 1980-ban J¶anossal egyÄ
utt egy tanulm¶
anykÄ
otetet szerkesztettek: Szab¶alyoz¶as ¶arjelz¶esek n¶elkÄ
ul, amely magyarul ¶es angolul is megjelent.
B¶el¶anak annyira megtetszett a t¶emakÄ
or, hogy 1990-ben a szab¶
alyoz¶
aselm¶eletr}ol egy m¶asodik monogr¶a¯¶at ¶³rt, ez¶
uttal egyedÄ
ul.
3. A nyugd¶³jmodellez¶es volt B¶ela utols¶
o kutat¶
asi terÄ
ulete. Sokunkkal
egyÄ
utt }ot is Bod P¶eter ¶es Augusztinovics M¶
aria vonta be e gyorsan n¶epszer}
uv¶e
¶es fontoss¶a v¶al¶o kutat¶asi terÄ
uletbe, 1990 kÄ
orÄ
ul. B¶ela f}
oleg a nyugd¶³jak egyenl}
otlens¶eg¶evel foglalkozott, ¶es szellemes javaslatot tett a nyugd¶³jak keresetfÄ
ugg}os¶eg¶enek ¶esszer}
us¶³t¶es¶ere.
Tudom¶anyszervez¶esi tev¶ekenys¶eg¶enek s¶
ulypontjak¶ent B¶ela 1968 ¶es 1990
kÄ
ozÄott az els}o magyar matematikai-kÄ
ozgazdas¶
agtani foly¶
oirat, a Szigma f}
oszerkeszt}oje volt. Ennek jelent}os¶eg¶et csak az ¶ertheti meg, aki k¶ezbe veszi
az akkori KÄozgazdas¶agi Szeml¶et, ¶es meg¶
allap¶³tja, mennyire ritka volt benne
a kvantitat¶³v elemz¶es. B¶ela ig¶enyes szerkeszt}
o volt, megkÄ
ovetelte a vil¶
agos
Ä ozte az angol szavakat, ¶es csak a latin
szerkezetet ¶es a vil¶agos kifejt¶est. UldÄ
eredet}
u idegen szavakat t}
urte meg. (Velem is harcolt, hogy ford¶³tsam le a
team-et csapatra, de sajnos nem voltam r¶
a hajland¶
o.)
Nem lehet befejezni egy eml¶ekez¶est B¶el¶
ar¶
ol, ha nem sz¶
olunk r¶
ola, mint
emberr}ol. Vid¶am ¶es kiegyens¶
ulyozott volt, nem nagyon panaszkodott. Sikeres kutat¶asa mellett sok id}ot tÄ
oltÄ
ott csal¶
adj¶
aval: els}
o feles¶eg¶evel, Ver¶
aval;
l¶
any¶aval, Julival; vej¶evel, B¶ecivel, ¶es unok¶
aival, P¶eterrel ¶es Lill¶
aval. Vera
hal¶ala ut¶an u
¶jb¶ol megn}osÄ
ult, ¶es ¯atalabb bar¶
atai, j¶
omagam is ink¶
abb m¶
ar
M¶
ari¶at ismertÄ
uk meg. Fiatalabb kor¶
aban term¶eszetj¶
ar¶
o volt, megm¶
aszta a
¶
2500 m magas t¶atrai cs¶
ucsokat. Elete
v¶eg¶eig szenved¶elyes bridzsel}
o volt, aki
az int¶ezetben is bridzstanfolyamot tartott az 1970-es ¶evekben. Sokat olvasott,
¶es szeretett besz¶elgetni (nem sz¶
onokolni!) Id}
osebb ¶eveiben megtanult f}
ozni,
¶es vacsoravend¶egek¶ent tan¶
us¶³thatom, hogy ebben is mester volt.
Ha volt hib¶aja, akkor az t¶
ulzott szer¶enys¶ege volt. Soha nem tolta mag¶
at
el}
ot¶erbe, soha nem dicsekedett, pedig tiszt¶
aban volt k¶epess¶egeivel. Azt gondolhatta, hogy amit ¶³gy el¶ert, az is el¶eg. Igaza volt.
B¶eke veled, B¶ela!
Simonovits Andr¶
as

