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Eesti Matemaatika Seltsi aastaraamatu koostajatel on heameel
pöörduda Tartu Ülikooli kolme matemaatikaprofessori poole kü-
simustega, mis selgitaksid noortele matemaatiku elukutse häid (või
halbu) külgi. Küsimused kolmele Matile, liignimedega Abel, Kilp
ja Tombak, on ajendatud asjaolust, et nad kõik on sündinud 1942.
aastal – seega 60 aastat enne plaanisolevat aastaraamatut.

Küsimused:

1. Kuidas Teist sai matemaatik?

2. Kuidas hindate matemaatiku elukutset? Millised on selle
meeldivad (ebameeldivad) küljed?

3. Millega tegelete praegu?

Vastab Mati Abel:

1. Oma kooliteed alustasin 1950. aastal Kohtla-Nõmme 7-klassi-
ses Koolis. Matemaatika tundus mulle lihtsa ja meeldiva õppeaine-
na. Teises klassis lahendasime sõbraga jõuludeks kõik õpikus olevad
matemaatikaülesanded. Karistuseks tuli meil õppeaasta lõpuni
matemaatikatundides vaikselt istuda, et ei segaks teistel õpilastel
ülesandeid lahendada.

Pärast kuuenda klassi lõpetamist kolis meie pere Jõhvi, kus jät-
kasin õpinguid Jõhvi I Keskkoolis. Ka seal tundus matemaatika
mulle väga lihtne ja selge olevat. Jõhvis sai aga minu põhitege-
vuseks muusika. Et olin omal käe kodus akordionimängu õppinud1,

1Kohtla-Nõmmel, nii koolis kui ka kultuurimajas, puudusid võimalused muu-
sikat õppida. Liiga väike koht. Ainus võimalus oleks olnud käia õhtuti pärast
kooli bussiga Kohtla-Järvel.
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võeti mind erandkorras veebruaris Jõhvi Lastemuusikakooli esimes-
se klas- si, mille kevadel edukalt lõpetasin. Kaheksandas klassis olles
alustasin akordionimängu kooli orkestris. Kümnendas klassis moo-
dustasime tantsuorkestri. Algas huvitav elu. Tundides, mis mulle
igavad tundusid, kirjutasin sageli noote lauludest, mida olin raa-
diost kuulnud, või transleerisin noote erinevatele pillidele meie or-
kestris. Kõige rohkem tundsin puudust sellest, kuidas lugusid aran-
žeerida. Muusikakoolis õpetati küll akordide lahendusi, kuid mitte
midagi harmooniast. Otsustasin, et pärast keskkooli lõpetamist lä-
hen Tallinnasse muusikat õppima.

Lõpuklassis, 1961. aastal, ühel talvehommikul kutsuti osa meie
klassi õpilastest tundidest ära ja kästi minna kooli saali. Seal teatati
meile, et toimub matemaatikaolümpiaad. Meie lahendused (ma ei
tea, kas kõik või osa) saadeti Tartusse. Minu üllatuseks sain peagi
kutse võtta osa Täppisteaduste Olümpiaadist. Meie koolist oli tao-
lise kutse aasta varem saanud Mati Kilp. Tema õppis nüüd juba
matemaatikat Tartu Riiklikus Ülikoolis.

Keskkooli viimase klassi kolmanda veerandi lõpul suunati meie
matemaa- tikaõpetaja Lembit Mölder Toila Kooli direktoriks ja
meile hakkas matemaatikat õpetama Paul Võhma Kohtla-Järve I
Keskkoolist. Päev enne Tartusse olümpiaadile sõitu andis ta mulle
venekeelse ülesannetekogu, milles osa ülesandeid oli koos lahendus-
tega. See üllatas mind. Ei olnud varem näinud (ei raamatukaupluses
ega ka kooli raamatukogus) ühtki raamatut peale kooliõpikute, kust
oleks saanud midagi matemaatikast lugeda. Vist oli Jõhvi liiga väi-
ke koht. Õpetaja Võhma rääkis mulle, et paljudes koolides töötavat
ringid, kus lahendatakse mitmesuguseid ülesandeid ning valmista-
takse õpilasi ette olümpiaadiks ja muudeks võistlusteks matemaa-
tikas. Meil selliseid võimalusi ei olnud.

Tartus tutvustati olümpiaadist osavõtjatele matemaatika õppi-
mise võimalusi. Seal kohtasin ka Mati Kilpi. Ta rääkis mulle tuden-
gielust Tartus ja näitas õpikuid, mida nad kasutavad. Need tun-
dusid olevat üsna huvitavad. Sain teada, milline on summamärk ja
milline integraaalimärk (teadmata, mida need tähendavad).
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1961. aastal lõpetasin kaks kooli korraga: keskkooli ja lastemuu-
sikakooli. Sain aru, et minust interpreeti ei saa. Liiga vanalt olin
hakkanud pillimängu õppima. Mind huvitas nüüd rohkem heliloo-
ming. Olin kirjutanud mitmeidki laule, mida koolis ette kanti. Et
lastemuusikakoolis ei õpetatud ei harmooniat ega ka kompositsioo-
ni, kavatsesin kindlasti minna muusikat õppima kas Tartusse või
Tallinnasse.

Pärast Tartus olümpiaadil käiku kuulsin raadiost, et harmoonia
tuginevat matemaatikale, alludes kindlatele reeglitele ja arvutite
abil on võimalik muusikat kirjutada. See muutis minu varasemaid
plaane ning andis mulle tõuke astuda Tartu Riiklikusse Ülikooli
matemaatikat õppima.

Jõudes Tartusse, selgus, et ükski matemaatikaõppejõududest ei
oska õpetada komponeerimist arvuti abil. Soovitati algul matemaa-
tikat õppida ning seejärel komponeerimist kusagil mujal. Saades
teada, et ülikoolis saab lisaks erialale ka muusikat õppida, lootsin
seal täiendada oma teadmisi nii harmoonia kui ka kompositsiooni
alal. Selgus aga, et seal saab õppida ainult klaverit, viiulit ja mõnd
teist pilli. Jäi järgi ainult matemaatika.

Teise kursuse sügisel kutsus dots. Simson Baron, kes matemaati-
lise analüüsi praktikume juhendas, mind tegelema ridade teooriaga.
Tundus üsna huvitav. Viienda kursuse sügisel ilmus mul esimene
artikkel summeeruvusteguritest.

Alates neljandast kursusest õppisin eriprogrammi alusel. Seepä-
rast võisin sooritada eksameid aastaringselt. Tollal oli matemaati-
kute õppeaeg viis ja pool aastat. Et viienda aasta lõpuks olid kõik
eksamid sooritatud, lubati mul ülikool lõpetada ennetähtaegselt.

Vahetult enne minu ülikooli lõpetamist kaitses Tartus oma kan-
didaadikraadi üks õppejõud Uurali Riiklikust Ülikoolist. Oma väite-
kirjas andis ta kõigi maksimaalsete ideaalide kirjelduse koonduvust
säilitavate maatriksteisenduste algebras. Prof. Kangro kahtles sel-
le tulemuse korrektsuses ning soovitas mul uurida tema väitekirja.
Peagi õnnestus näidata, et väitekirjas on viga, kuid probleemi lahen-
dada mul ei õnnestunud. Kaks aastat hiljem astusin aspirantuuri.
Mul soovitati tegelda edasi mainitud probleemiga. Pärast aastast



Tartu Ülikooli matemaatikaprofessorite 3*60! 165

tööd sain aru, miks ei ole võimalik antud algebra kõiki maksimaal-
seid ideaale kirjeldada. Seepärast hakkasin otsima uusi probleeme,
mis oleksid mingil määral eelmisega seotud. Nii jõudsingi topoloo-
giasse ja aastaid hiljem topoloogiliste algebrate valdkonda.

2. Matemaatika on teadusvaldkond, mis ei sõltu välismõjutus-
test (poliitikast, ühiskondlikust korrast, asukohast, majandusest,
keelest jne). Seepärast on matemaatikaga tegelda igati meeldiv. Eri-
ti huvitav on iga probleemi korral välja selgitada need kitsendused,
ilma milleta ei saa seda vaadelda või lahendada. Näiteks, sageli
vaadeldakse vaid normeeritud või kommutatiivset juhtu, jättes sel-
gitamata, kas need kitsendused on antud probleemi jaoks üldsegi
vajalikud.

Selge, et matemaatikaprobleemid ei paku huvi paljudele, ku-
na enamikul juhtudel ei ole need vahetult seotud igapäevase eluga.
Seepärast kirjutada huvitavalt midagi matemaatikast ei ole sugugi
lihtne.

3. Lisaks õppetööle Tartu Ülikoolis olen viimastel aastatel püüd-
nud luua üldist topoloogiliste algebrate teooriat. Olen võtnud ka-
sutusele mitmeid uusi topoloogiliste algebrate liike (nagu Gelfand-
Mazuri algebrad, gälbalgebrad jt) ning püüdnud välja selgitada sel-
liste topoloogiliste algebrate ehitust.

Vastab Mati Kilp:

1. Kuigi päris noorena olid minu tulevikumõtted seotud huma-
nitaariaga, olin ma umbes seitsmendast klassist alates kindel, et
minust saab matemaatikaõpetaja. Miks, seda ma täpselt ei teagi.
Üks põhjus oli vast see, et tehnikahuviline ma kindlasti polnud.
Jõhvi kool, kus ma õppisin, oli igati tavaline kool. Aga nagu ma
tagasivaatavalt aru olen saanud, igati hea kool paljude väga tubli-
de õpetajatega. Siiski oli mul teatud hirm hakkamasaamise suhtes,
kui ma 1960. aastal Tartu Ülikoolis matemaatikaõpinguid alustasin.
Üsna samasugune hirmutunne tabas mind uuesti siis, kui ma kolm
aastat hiljem Tartust Moskva Riiklikku Ülikooli üle läksin. Ning jäl-
legi oli mul võimalus aru saada (nagu varem oma kodukooli kohta!),
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et ma olin need kolm eelnevat aastat õppinud heas ülikoolis. Selles,
et ma algebra juurde sattusin ja ilmselt ka selles, et ma Moskvasse
edasi õppima läksin, olid kahtlemata kõige suuremad teened dot-
sent Jaak Hionil, kes oli ise enne Moskvas õppinud ning kes tegi
oma algebraseminaris väga tõsist tööd ka nooremate kursuste üli-
õpilastega. Moskvas võttis sealse kõrgema algebra kateedri õppurite
seltskond (minust vanemad aspirandid kaasa arvatud) mind kiires-
ti omaks. Tagantjärgi võib öelda, et kuus aastat Moskvas vormisid
minust selle matemaatiku, kes ma olen. Olen hiljem üsna mitmete
ülikoolide elu ligemalt näinud, aga nii innustunud teadusetegemist
(milles peaaegu kõik üliõpilased püüdsid osaleda), nagu seda võis
näha Moskva ülikooli mehaanika-matemaatikateaduskonna seinte
vahel, ei ole ma mujal näinud. Kahtlemata oli seal üks kahest endise
Nõukogude Liidu olulisest algebrakeskusest. Sealsel igaesmaspäeva-
sel algebraseminaril esinemine oli auasjaks kõikidele algebraistidele
– ka välismaistele. Silmaringi aitasid tugevasti laiendada igateisi-
päevased Moskva Matemaatika Ühingu ettekandekoosolekud, kus
toimusid kõige erinevamatele matemaatikaküsimustele pühendatud
ettekanded ja esinejateks olid kõige kõrgema klassi matemaatikud.
Teatud täiendava lihvi andsid kindlasti ka aasta Kalifornia Ülikoo-
lis Berkeleys ja mitmed üsna pikad tööperioodid Saksamaal. Ja –
mulle tundub – teatud õppimisvõime on mul säilinud siiani.

2. Kõige kõrgemalt. Mulle on see pakkunud mitmeid ilusaid mo-
mente – kui midagi uut on kas õnnestunud tõestada või kirja panna.
Palju kenasid momente on seotud ka õpetamisega – kui selle vastu,
mida ma pakkunud olen, tundus ka kuulajates tõsine huvi olevat,
või kui mõni õpilastest midagi ilusat on teinud. On aga olnud ka
piinavaid perioode, kus asjad kas üldse ei edenenud või oli liiga suur
tükk ette võetud.

3. Dekaanitöö ja õpetamise kõrval ei ole ma algebraprobleemi-
dele mõtlemisest loobunud. Ja siiani on vahetevahel õnneks mõni
hea mõte ka minu vana pead külastanud, nii et tuleb ette perioode,
kus ma kipun muu maailma suhtes kurdiks jääma ja püüan (nagu
me ikka ütleme) matemaatikat teha.
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Vastab Mati Tombak:
1. Olin koolis keskpärane õpilane, aga matemaatika meeldis tä-

nu headele õpetajatele: Helgi Ordlik – 8.–9. klass, Kalju Kallaste
– 10.–11. klass. Lõpetasin Tallinna 2. Keskkooli (Reaalkool) 1960.
aastal ja tegin sisseastumiseksamid vabariiklikule kohale Lening-
radi Bontsh-Brujevitshi nim. raadiotehnika instituuti, aga ei saa-
nud sisse. 1961. aastal katsetasin Tartu Ülikooli matemaatikasse
ja õnnestunult. Pärast nelja esimest matemaatilise analüüsi loen-
gut (prof. Gunnar Kangro) avastasin, et ma ei saa mitte midagi
aru. Kuna kartsin ülikoolist välja langeda, võtsin appi kaheköitelise
ja kolmeköitelise Fihtengoltsi õpiku ja kirjutasin oma loengukons-
pekti ümber, kasutades neid õpikuid asjast arusaamiseks. Endalegi
üllatuseks sain esimesel sessil kõik eksamid viied. Sellega kadus ka
esialgne paanika, aga edevus sundis ikka semestri kestel õppima.
Teisel kursusel osalesin Jevgeni Gabovitshi juhendataval rühma-
teooria seminaril ja kuulasin Ivar Kulli populaarteaduslikku ette-
kannet Gödeli teoreemidest. Need tekitasid uudishimu gnoseoloo-
giliste probleemide vastu. Gödeli teoreemide tunnetamiseks õppisin
selgeks esimesed 200 lehekülge S. C. Kleene’i monograafiast “Sis-
sejuhatus metamatemaatikasse” ja spetsialiseerusin matemaatilise-
le loogikale Ivar Kulli juhendamisel. Seega olid põhilised stiimulid
edevus ja uudishimu.

2. Alates teatavast treenituse tasemest, kus uute teoreemide for-
muleerimine ja tõestamine on loomulik tegevus, on matemaatiku
amet väga meeldiv.

3. Üldiselt valmistun pensionile minema. Normaalsete ealiste
iseärasuste tõttu on edevus minu stiimulite hulgast taandumas, aga
uudishimu on veel säilinud. Tegelen Boole’i funktsioonide ja keeru-
kusteooriaga, konkreetsemalt struktuurselt sünteesitud binaarsete
otsustusdiagrammide matemaatilise teooriaga. Nimetatud diagram-
mid mõeldi välja 1974. aastal Raimund Ubari ja Mati Räbovõitra
poolt teineteisest sõltumatult. Huvitav on märkida, et mõlemad
töötasid TPI Mustamäe maja II korpuse teisel korrusel ja ei olnud
omavahel tuttavad. Mina tundsin mõlemat väga hästi, aga avastasin
alles 25 aastat hiljem, et tegemist on ühe ja sama struktuuriga.


