
VIII. TÉMAKÖR

A magyar matematika történetéből

A magyarországi  matematikára  vonatkozó  első  írásos  emlékek  a  honi  kódexirodalomban 

maradtak  fenn.  Már  az  egyik  első  kódexünk,  a  Gellért  püspök  által  írt  „Deliberatio”  – 

amelynek  egy,  a  XI.  század  végén  készült  másolatáról  van  tudomásunk  –  tartalmaz 

matematikai  spekulációkat  is,  Gellért  ugyanis  megpróbálkozott  a  számok  misztikus 

értelmezésével, ahogyan az a középkor századaiban illő dolog is volt. A püspök az akkor még 

misztikusnak  vélt  7-es  számról  éppúgy  elmélkedik,  mint  a  valószínűleg  a  magyar 

hadviselésben is ismert 12-esről, s szól munkájában annak kapcsán a 12 égi jelről is.

Árpád-kori  kultúránk jelentős  emléke  a  Pray-kódex is,  amelyet  bencések készítettek 

1200 táján, s amelyet ma Esztergomban őriznek (a kódexek általában megtalálójukról kapták 

a  nevüket,  e  kódexet  a  tudósvilággal  a  történész  Pray  György  ismertette  meg  a  XVIII. 

században). Mivel e kódex naptárszámítási tudnivalókat is tartalmaz, azok összeállításához 

megfelelő  matematikai  ismeretanyag  is  szükségeltetett.  Még  nagyszámú,  ehhez  hasonló 

magyar szerző (vagy másoló) írta kódexről van tudomásunk – közte Mátyás-korvinákról –, 

amelyek mind azt igazolják, hogy a középkori európai matematikai kultúra magyarországi 

hatása jelentős volt, s itt is tanították azokat az alapvető matematikai és geometriai tételeket, 

amelyek a Nyugat iskoláiban is divatosak voltak.

Mielőtt  rátérnénk  a  honi  számolómesterek  első  nyomtatott  műveire,  hadd  szóljunk 

néhány olyan corvináról, amely tükrözi, hogy a XV. században egy uralkodó mely szerzőket 

érdemesítette arra, hogy klasszikus matematikai-csillagászati írásaikat díszes kódexekben is 

megőrizze.

Korainak  mondható  az  a  Ptolemaiosz-kommentár,  amely  –  valószínűleg  X.  Alfonz 

király kérésére – arabról spanyolra fordíttatott,  majd – talán Vencel cseh király kérésére – 

spanyolról  latinra.  E  latin  fordítás  lett  azután  a  Corvina-gyűjtemény  egyik  értékes 

pergamenkódexe. Ugyancsak Vencel számára készült el kódex formájában a XII. században 

élt  francia  skolasztikus,  Wilhelmus  de  Conchis  természetfilozófiája,  amely  csillagászati 

kérdéseket is tárgyal.



A többi természettudományi témájú kódex már XV. századi. Az egyik csoportban az 

ókori szerzők művei vagy azok kommentárjai  találhatók,  köztük Plinius enciklopédiájának 

részleges  fordításai,  illetve  az  azokhoz  fűzött  magyarázatok.  Ptolemaiosz  műveivel  más 

corvinákban is találkozhatunk, s nemcsak latin nyelvű földrajza került be e gyűjteménybe, de 

egy görögből készült másolata is –, csillagászata pedig Georgius Trapezuntius fordításában 

jutott  el  Budára.  Plinius  művéből  négy kódexben is  olvashatunk,  s  hatása érződik a  VIII. 

századi angol tudós, Beda Venerabilis munkáin is, akinek a műveiből szintén készült corvina.

Kedvelt szerző volt Arisztotelész, s ami érdekes tény: fizikájából külön corvina íródott, 

de az ókori filozófus e műve magyarra a mai napig nem fordíttatott le! Egy másik corvinában 

szintén az ő írásai olvashatók,  a  híres XII.  századi  arab tudós,  Averroës kommentárjaival 

együtt.  Arisztotelész csillagászatához nem kisebb gondolkodó, mint  Aquinói Tamás fűzött 

megjegyzéseket, s e műből az 1480-as években szintén corvina lett.

Fennmaradt  az  V.  századi  római  Chalcidius  természetfilozófiai  jellegű  Platón-

kommentárja  is.  Ez  utóbbi  a  platóni  Timaiosz-dialógushoz  íródott,  amelyről  egy  másik 

kódexben Cicero is ír, s ez a dialógus a matematika történetének igen fontos dokumentuma, 

mert lényegében ez vezetett el később az irracionális számok megértéséhez.

György mester számtana

Az első magyar matematikus írta, nyomtatott könyvünk 1499-ben jelent meg Hollandiában. 

Szerzőjének,  György  mesternek  az  életéről  keveset  tudunk.  1422  és  1502  között  élt, 

valószínűleg  Utrechtben  volt  pap,  s  e  városban  számolómesterként  is  működött.  És 

valószínűleg  ott  jelent  meg  számtankönyvecskéje  is,  az  első,  magyar  szerző  által  írt 

nyomtatott matematikai munka.

Hosszú ideig úgy tudták művelődéstörténészeink,  hogy a híres Debreceni Aritmetika 

„vezeti” számtankönyveink sorát, de az 1890-es években Hellebrant Árpád Hamburg városi 

könyvtárában  felfedezte  György  mester  művét.  A  Magyar  Könyvszemle  1893-ban  már 

ismertette is e munkát, a cikket természetesen Szily Kálmán írta, aki abban az időben épp régi 

tudományos irodalmunk búvárlására adta a fejét.

Hogy e mű szerzője valóban magyar ember volt, erre egyrészt az egyébként latin nyelvű 

szöveg furcsa, magyaros szórendje a bizonyíték,  másrészről pedig az, hogy e matematikus 

részletesen ismerteti az akkor használatos magyar pénzeket – s e tény másképpen nehezen 

magyarázható.



A számtankönyv 20 oldal terjedelmű, s afféle kereskedelmi számtannak nevezhetnénk. 

Célja nemcsak a számolás  módozatainak,  de azok alkalmazásának megismertetése is  volt. 

Első részében az alapműveletekkel találkozunk, mégpedig az akkori kilenc alapművelettel: a 

számlálással,  az  összeadással,  s  kivonással,  a  duplázással,  a  felezéssel,  a  szorzással,  az 

osztással, a hatványozással és végül a gyökvonással. Ezt ma teljességében tudni és alkalmazni 

tudni – egy középiskolásnak is dicsőség.

A második  rész a régies számolási  módokat  ismerteti,  végül  a harmadik részben 16 

szabályt mutat be, illetve szeretett volna bemutatni, mert csak 15 került a könyvbe. A példák 

számozási sorrendje ugyanis a következő: 1, 2, 3, 4, 6, 7... Vagyis György mester könyve a 

sajtóhibagyártás  történetének is  fontos  dokumentuma,  s  talán  ez is  bizonyítja,  hogy hazai 

szerző munkájával állunk szemben...

Első geometriakönyveink

Első geometriakönyvünk 1563-ban látott napvilágot. Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 

ez a legrégibb, magyar szerző által írt nagy geodéziai, mérnöki munkánk is. Szerzője, Pühler 

Kristóf sicklasi születésű (ma Sigless, Burgenlandban) matematikus, aki német nyelvű művét 

Dillingenben adta ki. Róla annyit tudunk, hogy 1517-ben lett a bécsi egyetem hallgatója, s 

tanulótársa  Petrus  Apianus  volt.  Pühler  1557-ben  súlyosan  megbetegedett,  s  ebben  az 

állapotában az egyedüli örömet számára a matematika jelentette.

Hozzáfogott  hát  könyvének  megírásához,  majd  a  kéziratot  az  említett  Apianus  fia 

lektorálta,  s  az  így  került  a  nyomdába.  Műve  258  oldalas,  72  fejezetből  áll,  s  főként  a 

geodéziában és csillagászatban előforduló geometriai  problémákat tárgyalja,  felhasználva a 

klasszikusok  alkotásait  s  a  száz  évvel  korábban  működött  Regiomontanus  összefoglalóit. 

Pühler könyve egyedülálló a kortárs hazai irodalomban.

Érdemes megemlíteni a könyv 44. fejezetét, mely a mélységméréssel foglalkozik, s be-

mutat egy Pühler által szerkesztett, egészen újszerű eszközt. A szerző találmánya oly esete-

kben használható, amikor „valamely vízállásban, vizesárokban, tóban vagy egyéb állóvízben a 

víz  olyan  mély,  hogy  mélysége  függélyező  zsinórral  nem  mérhető  meg”.  Hogy  milyen 

anyagok kellenek e műszerhez? Egy vékony bádogból készült üres gömb, ráforrasztott kariká-

val,  egy  négyszögletes  nehéz  fémlemez  horoggal  és  lábbal,  valamint  egy  égetett  mázas 

agyagtálka  közepén  egy  lyukkal.  Kalibrálás  céljából  helyezzük  mármost  egy  sekélyebb 

állóvíz tetejére egyidejűleg a fémlemezzel összekapcsolt gömböt és az agyagtálat. A gömb-



együttes ekkor süllyedni kezd, míg a tálba elkezd gyűlni a víz. Ha a lemez a tó fenekére ér, 

odaütődik, a gömb lekapcsolódik róla, és visszatér a felszínre. Ekkor kell befognunk a lyukat 

az agyagtál alján, majd megmérjük a sekély vizű tó mélységét az adott helyen, valamint a tál-

ban összegyűlt víz súlyát. A Pühler-axióma értelmében: amilyen arányban áll a tálban össze-

gyűlt víz súlya a mért vízmélységhez, ugyanolyan arányban áll majd az azokon a helyeken is, 

ahol a vízmélység klasszikus eszközökkel történő megmérésére már nem lesz módunk.

A Debreceni Aritmetika

Az első,  magyar  nyelven  megjelent  aritmetikakönyvünk  az  1577-ben  kiadott  „Debreceni 

Aritmetika”,  teljesebb  címe  mai  helyesírásunk  szerint  így  fest:  „Aritmetika,  azaz  a 

számvetésnek tudománya, mely az tudós Gemma Frisius számvetéséből magyar nyelvre (ez 

tudományban  gyönyörködöknek  hasznára,  és  hamarább  való  értelmekre  jó  móddal) 

fordíttatott”.

Furcsa dolog, de e könyvnek semmi köze Frisius, 1536 táján Antwerpenben megjelent 

munkájához,  hanem  egy,  a  kor  szintjén  írt  s  a  szokásokhoz  „igazított”  számtankönyv, 

prakticista tankönyv. Az ismert szerzőre való hivatkozással valószínűleg a könyv tudományos 

tekintélyét,  s  így  eladhatóságát  próbálták  növelni!  Úgy  tűnik,  hogy  e  kiadvány  forrása 

valamelyik lengyel szakmunka lehetett. A tudománytörténészek szerint az sem véletlen, hogy 

első  magyar  nyelvű  számtankönyvünk  Debrecenben  jelent  meg,  hiszen  itt  igen  élénk 

kereskedő- s iparosélet folyt, és ez tette szükségessé a könyv kiadását.

Hogyan is épül fel e munka? A számok írása itt az indus-arab módon történik már, s a 

könyv  első  része  az  alapműveleteket  mutatja  be.  Ekkor  már  csak  hat  alapműveletet 

„jegyeztek”,  éspedig: számlálást,  összeadást,  kivonást, szorzást,  osztást  és a haladványt.  A 

szerző ezután még foglalkozik az arányos osztással, a számtani sorral, a hármasszabállyal s 

hasonló problémakörökkel. A mű második része a számolás régi formáját, s kalkulusokkal 

(korongokkal) való számolást elemzi. Ezt néhány helyen még ebben az időben is használták.

Számos  szöveges  feladat  olvasható  itt,  s  többségük  természetesen  a  mindennapok 

matematikájához kapcsolódik. Íme egy: „Vöttem két pénzen nyolc tikmonyt, tizen-két pénzen 

vallyon hányat vehetőc?”. A feladat anélkül is megoldható, hogy tudnánk, mi az a tikmony,  

de eláruljuk, hogy ez a tyúktojás.

A „Debreceni Aritmetiká”-t 1582-ben újra megjelentették, majd jelentősen átdolgozott 

formában az ifjabbik Heltai Gáspár adta közre 1591-ben Kolozsvárott. E korai matematikai 



mű nyelvtörténeti  szempontból is jelentős dokumentum, hiszen itt szerepel először magyar 

kiadványban a latin eredetű ’geometria’ szó, illetve ezek a kifejezések: ’plusz’, ’mínusz’ és 

még számos szakkifejezés.

Szorzótáblák

Az első hazai szorzó- és kamatszámító tábla is debreceni, kiadásának éve: 1614. E mű szintén 

magyar nyelvű magyarázattal jelent meg, s valószínűleg az 1600 körül élt páduai Patavinus 

kötetére  épül.  E  táblasor  1632-ben  ismét  megjelent,  mégpedig  Gyulafehérvárott.  Ott 

akkoriban  több  hasznos  tankönyv  is  készült,  részben  azért,  mert  ott  tanított  Alsted  és 

Bisterfeld, részben mert ott tanult ifj. Rákóczi György és Rákóczi Zsigmond. E táblázatok 

második kiadását  már nekik ajánlotta  a nyomdász.  Debrecenben e munka 1635-ben ismét 

megjelent,  s  a  későbbi  évekből  még  számos  számvető  tábláról,  azaz  szorzótábláról  van 

tudomásunk:  Lőcse  (1647,  1653,  1668,  1677,  1692,  1701),  Nagyvárad  (1653),  Kolozsvár 

(1671, 1682), Nagyszeben (1678), Brassó (1702), Nagyszombat (1709) és így tovább. 1779-ig 

Nagyszombatban még öt kiadást ért meg e táblázatsor, Nagyszebenben hármat, Lőcsén pedig 

kettőt. Az első budai kiadás 1775-ös.

A honi matematikai művek sorát az 1591-es kolozsvári aritmetika után Apáczai 1655-ös 

kötete  követi,  majd  1668-ra  készül  el  a  már  említett  páduai  Julius  Caesar  Patavinus 

aritmetikájának  magyar  változata.  Ezt  1671-ben ismét  kiadták.  Az időben  ezt  követő  mű 

szerzője Tolvaj Menyői Ferenc volt, aritmetikája először 1674-ben látott napvilágot.

Számos  mosolyogni  való  kifejezést  is  tartalmaznak  e  korai  számtanok.  Az  1591-es 

kiadás szerzője például a millió helyett a ’töményezer’ megjelölést használja, a 1015-re azt 

mondja az 1499-es mű írója, hogy: draga. (Ma már ennél kisebb számra is rámondjuk – az 

árcédula  láttán  –,  hogy:  drága.)  A  Patavinus-mű  fordítója  súlymérték  gyanánt  ilyeneket 

használ: nehezék, scrupulus. Azt is megtudjuk, hogy 1 magyar mázsa 96 nehezéknek felelt 

meg, tehát 1 nehezék nem is volt olyan nehéz.

Ők voltak tehát azok a híres számolómesterek,  akik kiépítették az utat a matematika 

nagyjai számára.



Segner, Maróthi, Hatvani, Hell

A magyar matematikusok eredményeit  már a XVIII. századtól kezdődően ismerték Európa 

tudósköreiben, s ezért is oly fájó számunkra, hogy a következő század szülötte, minden idők 

legkiválóbb magyar matematikus elméje, Bolyai János tanai életében, tehát 1860 előtt nem 

váltak ismertté, elfogadottá. Bolyai igazi nagyságát a XIX. század végén ismerték fel, s attól 

kezdve  Európa  matematikusai  már  valóban  folyamatosan  figyeltek  a  magyar  tudósok 

eredményeire,  Fejér,  Riesz,  Neumann  és  matematikánk  más  óriásainak  közleményeire, 

kijelentéseire.  Így  lett  lassan  egyre  több  szakemberünk  a  magyar  tudomány  utazó 

nagykövetévé.

A  XVIII.  században  már  a  magyar  matematika  nemzetközi  sikereiről  is 

beszámolhatunk: Segner János András, Debrecen professzora német egyetemi tanárként ad jó 

közelítő módszert a Pi kiszámítására, s egy bizonyítást a Descartes-féle jelszabályra. Maróthi 

György aritmetikája  és  Hatvani  István  természetfilozófiája  nemzetközi  mércével  mérve  is 

alapmű; a csillagász Hell Miksa vagy a fizikus Makó Pál matematikai  tankönyvei  Európa 

bármely iskolájában megállták volna a helyüket.

A Bolyaiak

És  e  században  már  egyre  többen  jutnak  el  külföldi  egyetemekre,  hogy  nagynevű 

professzoroknál  képezzék  tovább  magukat.  A  szegényebb  sorból  valók  egy-egy  főrangú 

csemete mellé szegődnek házitanítónak, kísérőnek, barátnak. Így járt el Bolyai Farkas is, s 

jutott el Göttingenbe, ahol barátjává fogadta őt az épp ott tanuló Gauss, akit néhány évre rá 

már a matematika fejedelmeként tiszteltek.

Bolyai Farkas idehaza a marosvásárhelyi kollégiumban lett a matézis és a természettan 

(fizika)  tanára,  s  a  honi  matematika  egyik  fejedelme,  amit  remek  tan-  és  szakkönyvei  is 

bizonyítanak. Ezekben közölte azt az eljárását, amelyet  egyes algebrai egyenletek közelítő 

megoldására  dolgozott  ki,  emellett  tételt  állított  fel  a  poligonok  egymásba  darabolásáról, 

állítván, hogy ha a síkban két sokszög területe egyenlő, akkor mindkettőt fel lehet darabolni 

olyan,  egymásba  nem nyúló  sokszögekre,  amelyek  egymással  páronként  egybevágóak.  E 

kérdéskörrel később is többen foglalkoztak.  Bolyai  Farkas remek matematikus volt,  kiváló 

tanár, s elismert műszaki alkotó, aki nem szégyellte, hogy a magyar akadémikusok lapjában 

mindössze egyetlen tanulmánya jelent meg, az is a marosszéki lakodalmi szertartásokról, s azt 



sem,  hogy  odahaza  drámáit,  azaz  szomorújátékait  jobban  ismerték,  mint  matematikai 

felismeréseit.

Fia,  Bolyai  János  is  részben  édesapja  nyomdokain  haladt,  különösen,  ami  a 

párhuzamosok  problémájának  vizsgálatát  illeti.  E  kérdéskört  az  1820-as  években  sikerült 

tisztáznia, s a papa „Tentamen” című kétkötetes matematikai műve első kötete függelékében 

(Appendixében) – mely 1832-ben jelent meg – adta közre „A tér abszolut igaz tudománya” 

címmel.  E 26 oldalas,  később világhírűvé lett  dolgozatában Bolyai  János arra mutatott  rá, 

hogy  az  euklideszi  és  nem euklideszi  geometria  a  párhuzamossági  (tehát  a  XI.)  axióma 

elhagyásával  nyert  axiómarendszerrel  közösen  írható  le.  Véleménye  szerint  az  ún. 

párhuzamossági,  tehát  a  XI.  euklideszi  axióma  (avagy  5.  posztulátum)  független  a  többi 

euklideszi  axiómától,  s tagadásával  az újszerű,  ún.  nem euklideszi  geometria  jön létre,  ha 

pedig  ezt  az  axiómát  egyszerűen  figyelmen  kívül  hagyjuk,  akkor  a  két  geometria  közös 

elemeit  magában  foglaló,  ún.  abszolút  geometriához  jutunk.  Ez  a  magyar  matematika 

legnagyobb tudományos felismerése. Emellett Bolyai János – más dolgozataiban – tisztázta a 

komplex  számok geometriai  szerepét,  foglalkozott  zeneelmélettel,  filozófiai  és  nyelvészeti 

kérdésekkel,  s  természetesen  a  bécsi  hadmérnöki  főiskolán  diplomát  szerzett  kapitány 

szűkebben  vett  szakmája,  hadtudomány  kérdésköreivel  is  foglalatoskodott.  Betegeskedő 

ember volt, aki ezért kénytelen volt magát fiatalon nyugdíjaztatni, s gazdálkodóként élt egy 

kis faluban,  miközben a világ nagy kérdései  izgatták,  amit  hatalmas  kézirati  hagyatéka  is 

igazol.

A két Bolyai életútja jellegzetesen magyar életút: keveseknek adatott meg ugyanis, hogy 

forradalmi gondolataikkal a nemzetközi tudósvilág színpadára lépjenek, s bizony Bolyai János 

sem került a sors kegyeltjei közé.

A szellemi utódok

Hunyadi Jenőt a sors valamelyest a kegyeibe fogadta, hiszen az ő matematikai elképzelései 

már  életében  meghozták  számára  a  sikert.  Hunyadi  a  determinánsok  elméletének  jeles 

művelője volt a Műegyetemen, míg kortársa, Kőnig Gyula a halmazelméletben ért el fontos 

eredményeket.  Az  utóbbi  tudósról  elnevezett  egyenlőtlenség  máig  a  számosságok 

aritmetikájának egyik legfontosabb, klasszikus eredménye.

Nem  messze  a  Bolyaiak  városától,  Kolozsvárott  –  ahol  1872-ben  nyílt 

tudományegyetem  –  a  neves  természettudós,  Farkas  Gyula  a  lineáris  programozás  egyik 



módszerét gondolta ki, felismerése csak néhány évtizedre rá vált valóban jelentőssé. Kortársa, 

Vályi  Gyula  a  parciális  differenciálegyenletek  szakértője  lett.  A  századforduló  ígéretes 

tehetsége volt Geöcze Zoárd, aki az I. világháború során szerzett betegségébe 43 éves korában 

belehalt – akárcsak a fizikus Zemplén Győző –, pedig Geöcze volt a felszínszámítás modern 

elméletének megalapozója.

Kőnighez  hasonlóan  Beke  Manó  is  sokat  tett  a  hazai  matematikaoktatás 

korszerűsítéséért,  remek  tankönyveket  írt,  új  tantervet  dolgozott  ki,  s  emellett  a 

differenciálegyenletek elméletében új felismerései voltak. Mellettük Arany Dániel tett még 

sokat a fiatalokért, s 1894-ben megindított lapja, a „Középiskolai Matematikai Lapok” talán a 

világ első ilyen jellegű folyóirata volt, amely szerencsére azóta is megjelenik.

A  Műegyetemre  visszatérve,  Kürschák  József  nevét  kell  említenünk,  aki  szintén 

kiemelkedő tanáregyéniség  volt,  s  emellett  a  ma absztrakt  algebrának nevezett  szakterület 

jeles művelője. Aranyhoz hasonlóan az ő nevét is őrzi napjainkban egy évente megrendezésre 

kerülő tanulmányi verseny.

A századelőn a matematika óriásai is megjelennek a honi tudományban. Riesz Frigyest, 

a  szegedi  matematikai  iskola  létrehozóját  például  az  analízis  és  a  geometria  módszereit 

egyesítő funkcionálanalízis megteremtőjeként tartja számon a világ matematikusközössége. 

Mellette kollégája, Szőkefalvi-Nagy Béla nevét kell említenünk, aki az analitikus függvények 

kutatója volt, s tan- és szakkönyveit máig idézik.

Matematikánk óriása volt Fejér Lipót is, aki az interpoláció elméletében ért el valóban 

csodálatra méltó eredményeket, s a Fourier-sorokkal kapcsolatos dolgozatait azóta is lépten-

nyomon idézik. Természetesen csak azok, akik ilyen sorok mentén is tudnak lépdelni, hiszen 

a  20.  század  matematikája  már  egy kicsit  a  kiváltságosaké,  az  új  tételek  megértése  nem 

mindenkinek adatik meg. Fejérnek igen.

A francia becsületrend lovagja volt, a göttingeni, a calcuttai tudóstársaság, a bajor és a 

lengyel  tudományos  akadémia  tagja,  sőt  zsidó  származása  ellenére  tagjává  fogadta  őt  a 

Magyar Tudományos Akadémia is 1908-ban (ugyane gesztust pl. Neumann Jánossal néhány 

évre rá  már  nem tették  meg).  Az 1933/34-es  chicagói  világkiállításon a  rendezők a négy 

leghíresebb európai tudóst ingyen látták vendégül. Az egyiküket Fejér Lipótnak hívták.

Lipi bácsi, Ady barátja, Ottlik Géza és még számosak tanára matematikai iskolát hozott 

létre. És ez is keveseknek adatott meg.

Kortársa volt a Szegeden élt Haar Alfréd, a nevét viselő Haar-rendszer kidolgozója; az 

egyik  legnagyobb  felismerésének  azt  a  tételét  tartják,  amely  szerint  a  trigonometrikus 



ortogonális rendszer felépítésében alapvető az a tény,  hogy a körív hosszúsága a körvonal 

forgásaival szemben invariáns mértéket ad.

A matematika nem ismer határokat

Angliában  élt  Dienes  Pál,  a  hatványsorok  elméletének  remek  szakembere,  Svédországban 

pedig Riesz Marcell, a komplex függvénytan szaktekintélye, de ő emellett a trigonometrikus 

sorok és más „finomságok” elismert kutatója is volt. A matematikusok közül Kemény János, a 

BASIC  programnyelv  megalkotója,  1940-től  élt  az  Egyesült  Államokban.  Kortársa,  –  a 

matematikusokat gondolkodni és valamennyiünket a problémák megoldására tanító kortársa, 

Pólya  György  úgyszintén  1940-ben  érkezett  e  távoli  földrészre,  s  nyerte  el  az 

állampolgárságot hét évvel később. Kezdetben a Braun Egyetem hívta meg őt, majd 1946-tól 

a Stanford professzora volt. Híres könyvei többsége magyar fordításban is megjelent, de az 

egyik  legjelesebbet  mindig  Pólya-Szegő  néven  emlegetik,  mivelhogy  az  Szegő  Gáborral 

együtt íródott. Szegő 1938-tól Stanfordban tanított, s az ő közbenjárására került oda Pólya is,  

míg  korábban  Pólya  közbenjárására  hívták  meg  Amerikába  Szegőt.  Híres,  német  nyelvű 

feladatgyűjteményük az 1920-as években jelent meg, s ezt tartják máig az analízis, a komplex 

függvénytan,  a  geometria,  a  számelmélet  és  a  kombinatorika  legszellemesebb 

feladatgyűjteményének,  úgymond  a  problémamegoldás  magasiskolájának.  Pólyát  az  MTA 

1976-ban  tiszteleti  tagjává  választotta.  1985  júliusában  hunyt  el.  Szegőt  ugyane 

megtiszteltetés már 1965-ben érte, s e párhuzamos életrajz szomorú érdekessége, hogy Szegő 

pontosan  egy  hónappal  élte  túl  a  nálánál  nyolc  évvel  idősebb  barátját.  Mindketten  Palo 

Altóban  hunytak  el.  Pólyát  a  modern  matematikai  heurisztika  megalkotójaként,  Szegőt  a 

század  matematikai  analízise  legkiválóbb  művelőjeként  tartja  meg  emlékezetében  a 

matematikusok szellemi közössége.

Szegő Gábornak is Neumann Jánosnak is tanítványai volt a New Yorkban élő magyar 

matematikus,  Lax  Péter,  aki  2005-ben  elnyerte  a  matematikusoknak  adható  legrangosabb 

kitüntetést,  a  Nobel-díjjal  felérő  Abel-díjat.  Elsősorban  a  parciális  differenciálegyenletek 

témakörével  foglalkozik,  s  ennek  segítségével  mindennapjaink  gyakorlati  kérdéseinek 

megoldását szolgálja,  közte a repülőgép-tervezőknek, az időjárás-kutatóknak, a folyadékok 

áramlásával foglalkozóknak nyújt segítséget. Minden évben Budapestre látogat, s előadásait 

nagy érdeklődés kíséri. 



A XX. század a matematika és benne a magyar matematikusok százada, s egy kicsit 

talán igaz marad ez a XXI. századra is. Fekete Mihály pesti középiskolai helyettes tanárból 

lett  1928-ban a  jeruzsálemi  egyetem matematikaprofesszora  s  a  hatványsorok elméletének 

kiválósága, aki 40 esztendőn át tanította a hozzá zarándoklókat a matematika szépségeire.

Fejérnél  doktorált  egykoron  a  talán  legeredetibb  XX.  századi  matematikai 

gondolkodónk, Neumann János, aki később Princetonba került, s aki a funkcionálanalízistől 

kezdve  a  kvantummechanikán  és  a  folytonos  geometriákon  át  a  számológépek 

korszerűsítéséig, s az agy modellezésén át a játékelméletig a matematika majd minden ágával 

foglalkozott, s ért el azokon belül világra szóló eredményeket. A ma használatos komputerek 

még ún. Neumann-típusúak, vagyis szerkezetükben a Neumann lefektette elvekre épülnek. És 

erre valóban büszke az egész magyarság.

Neumann János a XX. század egyik legeredetibb gondolkodója volt, s nemcsak a kvan-

tummechanika matematikai alapjait tudta összegezni, de számos alkalmazott matematikai kér-

dést is elsőrendűen meg tudott oldani. Tudását ő is a haditechnika szolgálatába állította, mint 

oly sokan a kiváló koponyájú magyar emigránsok közül, de számlálógépei ugyanúgy világhírt 

szereztek számára, mint a számítógép és az agy kapcsolatának feltárására irányuló, vagy az 

önreprodukáló  automaták  elméletét  taglaló  gondolatsorai.  Játékelméletének  egyik  tovább-

gondolója a Nobel-díjassá lett magyar közgazdász, amerikai tudóstársa, Harsányi János volt. 

Lánczos Kornél már 1931-től a Purdue Egyetemen volt professzor, majd 1946-ban a 

Boeing céghez  került,  1949-ben pedig  Los Angelesbe,  de  végül  is  1954-ben az  írországi 

Dublinban telepedett le, s a magyar tudomány már csak az ezt követő évtizedekben fedezte fel 

őt, Einstein egykori kortársát, s adta közre visszaemlékezéseit magyar fordításban.

Az itthon tanítók között számos kiválóság maradt, annak ellenére, hogy sokan külföldre 

távoztak.  Kalmár  László  a  matematikai  logika,  Péter  Rózsa  a  rekurzív  függvények  tana 

nagyszerű művelője  volt.  Turán Pál az analízisben,  a  számelméletben és a  gráfelméletben 

iskolaalapítónak  mondható,  míg  Hajós  György  részben  tankönyveivel,  részben  az  ún. 

Minkowski-sejtés bebizonyításával lett nemzetközi hírűvé. Rényi Alfréd a kombinatorika és a 

számelmélet  nagyja,  s  a  valószínűségszámítás  új,  axiomatikus  felépítését  adó dolgozatai  a 

század legszebb eredményei közé sorolhatók.

És emellett  valamennyien  humanista  módon gondolkodó,  az élet  jobbításáért  küzdő, 

tanítani  és  művelni  akaró  nagy  egyéniségek  voltak,  a  magyar  kultúra  igazi,  becsületes 

hírnökei  itthon és  a  nagyvilágban egyaránt.  Ahogy Rényi  tette,  úgy a  többiek  is  egyfajta 

dialógust folytattak a matematikával, a matematikusokkal és a világ józan gondolkodóival. A 



magyarság valós, reális megítéléséért sokat tettek és tesznek a magyar  matematika óriásai, 

utazó nagykövetei. Köztük kortársunk, Erdős Pál is. Köszönet érte.

G. H. Hardy szerint a matematikának az a létjogosultsága, hogy nincs semmi haszna. 

Talán inkább úgy áll a helyzet, hogy ez teljesen irreleváns szempont: a matematika messze 

fölötte áll minden evilági és túlvilági hasznossági kritériumnak, akárcsak a művészet. (...)

A matematikus, ha elkészített egy szerszámot, sohasem használja többé, eldobja: amit 

megtart, az a szerszámkészítés módja, a módszer, amivel célt ért – az „algoritmus”. Sohasem 

számít ki eredményeket: a matematika épületén dolgozik. Fejér Lipót olyan nagy volt, hogy 

nemcsak szorozni-osztani, de differenciálni-integrálni sem tudott. (Zárójelben: ezt úgy értsük, 

hogy – ha nem lett volna már felfedezve – fel tudta volna fedezni az infinitezimális-számítást, 

de  használni  nem  tudta,  nem  volt  képes  a  figyelmét  ilyen  alacsonyra  lecsavarni.)  ... 

Nyilvánvaló volt, hogy miközben előad, egészen másutt jár az esze. Nem is az esze, hanem 

egész valója, valamerre, ismeretlen, hallatlan, számunkra elérhetetlen távoli tájakon jár. Ezt a 

bűvészmutatványát úgy csinálta, hogy a nyolcad- vagy tizenhatod-figyelemmel előadott igen 

nehéz tárgyát még az is erőfeszítés nélkül rögtön megértette, aki esetleg szintén csak félig 

figyelt  a  szavaira.  Én  olyat  is  megértettem  nemegyszer  az  előadásából  –  vagy  testi 

jelenlétéből?  –,  amit  nem mondott,  nem mondhatott.  De ez már szakmabeli  magyarázatot 

kívánna.  Kívülállónak  nem  lehet  elmondani,  hogy  milyen  volt  Fejér  Lipót.  Óriás  volt. 

Földöntúli  vigasztalás a puszta lénye.  Aki nem ismerte,  az valamit nem tud a világról,  és 

sohasem fogja megtudni.” (Ottlik Géza)
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