
Magyar matematikai iskolákról

A matematika Magyarországon való meghonosodásának

és fejlődésének főbb irányai1

Az első magyar szerző által írt matematikai munka 1499-ben jelent meg. Hollandiában, talán 

Deventerben írta bizonyos György mester. A könyv címének – Arithmeticae summa tripartita 

(Az aritmetika három részből álló foglalata) – megfelelően, három részben tárgyalja anyagát. 

Az  első  rész  a  hindu-arab  számjegyekkel  való  számolás  kilenc  fajtáját  –  a  számolást, 

összeadást,  kivonást,  kétszerezést,  felezést,  sokszorozást,  osztást,  haladványokat  és  a 

gyökvonást ismerteti. A második rész a vízszintes vonalazású abakuszon való „számvetést” 

mutatja be, a harmadik rész tizenöt feladatot hoz a hármasszabályra, az arányos osztásra, a 

pénzek átszámítására, az elsőfokú egyenletekkel megoldható feladatokra és a köbtartalom-

számításra.

Az  ilyen  jellegű  számolókönyveket  a  15.  század  második  felében  fellendülő  és  új 

szervezési formákat kereső kereskedelem tette szükségessé, de mivel szerzőik – mint György 

mester  is  –  sokszor  egyházi  férfiak  voltak,  a  tárgyalási  mód  és  feladatok  többnyire  az 

egyetemek skolasztikus stílusához igazodtak.

György mester Nyugaton írta könyvecskéjét, de a számolás tudománya ez idő tájt már 

Magyarországon  sem  volt  teljesen  ismeretlen.  A kor  egyik  nagy  matematikusát,  Georg 

Peuerbachot (1423–1461) V. László 1454-ben asztrológusának hívta meg, s Peuerbach Budán 

írta  Vitéz  János  esztergomi  érseknek ajánlott  csillagászati  munkáját.  Peurbach  tanítványa, 

Regiomontanus (1436–1476) pedig 1467-ben Vitéz János hívására az érsek által 1465-ben 

alapított,  rövid életű pozsonyi egyetemre jön, ahol két évig tanított.  Nem lehetetlen, hogy 

György mester is tőle tanult mielőtt Nyugatra ment. 

A hindu-arab  számokkal  való  számolás  csak  a  15.  század  elején  kezdett  terjedni 

Magyarországon, és már a 15. század végén újból háttérbe szorítja az abakusz-számolás új 

1 Forrás:  Vekerdi  László:  Kiegészítés.  A  matematika  Magyarországon  való  meghonosodásának  és 
fejlődésének főbb irányai. In: Edward Kofler: Fejezetek a matematika történetéből. Ford.: Andorka Rudolf. 
Bp., 1965. Gondolat. pp. 248–273.



módja,  ami  az  addigi  függőleges  vonalazású  abakusz  helyett  vízszintes  vonalrendszeren 

dolgozik.  György mester  is  nagy elismeréssel  adózik az abakuszon történő számvetésnek, 

mint ami „éppen úgy, mint a számjegyekkel való számolás, szinte egyedülálló,  hallatlanul 

rövid és a számolásnak legjátékosabb módja”.2

Ugyanilyen nagy fontosságot tulajdonít az abakuszon való számolásnak az első magyar 

nyelvű matematikai mű, az 1577-ben nyomtatott ún.  Debreceni Aritmetika is. Teljes címe: 

Aritmetica, azaz a szamvetesnek tvdomania, mell’ az tvdos Gemma Frisivsnac szamvetesbeol  

Maggar nyelure (ez tudománban gyönörködöknec hasznokra, es hamaráb valo ertelmekre io  

moddal) forditattot. Debrecenbe, Rodolphus Hoffhalter niomtatta, Anno D: 1577.

Valójában  nem  fordítás,  Gemma  Frisius  (1508–1555)  híres,  először  1536  körül, 

Antwerpenben megjelent Aritmetikájához nincs több köze, mint a kor többi aritmetikájához, 

amelyek meglehetősen egyöntetűek, és mind Frisius Aritmetikájából és egymásból merítenek.

Nem véletlen,  hogy az  első  magyar  nyelvű számtankönyv Debrecenben jelent  meg. 

Debrecen  a  16.  században  rohamosan  növekedett.  Egész  falvak,  sőt  kisebb  mezővárosok 

vándoroltak  be  az  adófizetés  ellenében  a  töröktől  autonómiát  élvező,  ún.  khász-városba. 

Ezenkívül  az  erdélyi  és  magyarországi  törvények  megengedték  a  jobbágyok  Debrecenbe 

költözését,  illetőleg  eltiltották,  hogy  a  földesúr  szökött  jobbágyát  Debrecenből 

visszakövetelje.  A török hódoltság,  a  Habsburg birodalom és Erdély határán elhelyezkedő 

városban élénk kereskedő-iparos élet  alakul  ki,  a debreceni  iparosok céhszabályai  mintául 

szolgálnak a többi hódoltsági városoknak, a termékeik messze a helyi piacon túlra eljutnak.

Ez  az  élénk  kereskedő  és  iparos  élet  tette  szükségessé  az  1577-es  magyar  nyelvű 

aritmetika megjelenését, ugyanúgy mint évszázadokkal azelőtt a pisai Leonardo könyvének a 

kiadását a fejlett olasz kereskedelem. Ez tükröződik a könyv feladataiban is: „Mass fél sing 

posztot veszöc ötuen pénzen, vallyon negyed fél singöt hogy vehetöc?…”

A többi példák is mind a kereskedő mindennapos gyakorlatával, pénzváltással, adás-

vevéssel  állnak  kapcsolatban.  A  különféle  szabályok  közül  csak  azokkal  foglalkozik 

részletesen, amelyeknek az akkori debreceni kereskedelmi életben gyakorlati haszna volt. Így 

igen  bőven  tárgyalja  az  oly  sok  esetben  alkalmazható  hármasszabályt,  de  a  külföldi 

aritmetikákban annyira  fontos  regula  societatist  (társulási  szabályt)  pár  feladattal  elintézi, 

mivel: „Maggar országban ennec a regulanac igön nagy haszna nintsen, mert a Magyaroce 

igön kemény nyakuac és egyaránt az fizetést (restelik)”.3

2 Hárs János: Hogyan számolt Magyarországi György mester 1499-ben? Bp., 1936. Franklin. 30, [2] p. (– a  
szerk- kieg.)

3 Hárs János: A Debreceni Aritmetika. A legrégibb magyar matematikai munka teljes szövege, magyarázata, 
kritikája. Sárospatak, 1938. p. 130.



Ugyanez a gyakorlatiasság szabja meg a kis könyv törtekkel való bánásmódját is: csak 

olyan törteket használ, amik gyakran fordulnak elő a kereskedői életben, ti. azokat, amelyek 

nevezői 2 hatványai 32-ig és a 3, 5, 7, 9 és 11. A Debreceni Aritmetika hű tükre a 16. századi 

Debrecen lüktető,  szerteágazó, de Nyugathoz képest messze elmaradt  technikával  dolgozó 

kereskedelmi  életének.  A  könyv  hasznos  és  közkedvelt  voltát  mutatja,  hogy  1582-ben 

változatlanul kiadták másodszor, és 1591-ben lényegesen bővítve harmadszor is.

Debrecen gazdagsága a 17. században még tovább nőtt.  A város iskolája – miután a 

török  elfoglalta  Nagyváradot  (1660)  –  magába  olvasztotta  az  akkor  a  Debrecennél  még 

lényegesen jelentősebb nagyváradi iskolát. Ennek vezetője, Martonfalvi György (1653–1681) 

átszervezte és komoly szintre emelte az oktatást. Az addig egy, illetve időnként két, gyakran 

változó tanítóval működő iskolából három állandó professzoros kollégiumot alakít.  Kitűnő 

tanártársai voltak, az Utrechtben és Leydenben tanult Szilágyi-Tönkő Márton (1642–1700), 

aki  fizikát  és  Lisznyai  Kováts  Pál  (1630–1693),  aki  számtant,  történelmet  és  földrajzot 

tanított.  A kollégium számos  környező  városban  tartott  fenn  alsóbb  tagozatú  iskolát,  ún. 

particulát, melyeknek tanítói szoros kapcsolatban állottak az anyaintézettel.

Egy ilyen particulának, a gyöngyösinek a vezetője volt Menyői Tolvaj Ferenc, aki 1674-

ben  adta  ki  Debrecenben  nagy közkedveltségnek  örvendő  aritmetikáját.  Már  régebben  is 

összeállított egy kis könyvecskét a számolás szabályaiból, írja a bevezetőben, ami 

„valahol  Skolai  emberséges  tudós  iffiak  eleiben  akadott,  mindenütt  igen  nagy 

kedvességgel  látták  olvasták,  és  akinek  hol  modgya  volt  benne,  pennával  is 

excipiálta.  Megtérvén  utambul,  érkeztem  amaz  sok  szép  vitusokkal  fénylő 

ékeskedő  Debrecem  Skolában,  jun.  29.  An.  1675.  Az  holott  jo-akaroimmal, 

Barátim  Uraimmal  szemben  lévén,  egynéhányan  őkegyelmek  igen  kértek 

jóvallották-is, hogy a gyengéknek kedvekért ez munkátskát tennők közönségessé 

praelum alá  botsátván.  Mert,  a  mi  itt  ez  kis  Könyvetskében  taníttatik, 

elégségesnek  itélem  lenni,  akibül  az  tanuló  iffiak  jövendőben  az  ők 

kereskedésekben,  vagy  Majorságbéli  gondviselésekben  rendessen  számot 

adhatnak, vagy másoktól számot vehetnek.”4

4 Az  Aritmetikának:  Avagy  az  Számlálásnak  öt  Specieseinek  rövid  Magyar  Regulákban  foglaltatott  
mestersége.  Taliter  disponente  Franc  Tolvaj  Menyői  (Lőcse,  1727)  (A 3).  old.   –  Néhány más,  kisebb 
matematikai  publikációról  szól  Waczulik  Margit  „A táguló  világ  magyarországi  hírmondói.  XV–XVII.  
század”  (Bp.,  1984)  c.  munkájában,  köztük  Király  Istvánnak  Franekerben  1695-ben  megjelent 
disszertációjáról is, amelynek címe  magyar fordításban így hangzik: Filozófiai disszertáció a matematika 
tanulmányozásának hasznosságáról. (– a szerk. kieg.)



Tolvaj Ferenc aritmetikája valóban gyenge munka, csak az egész számokkal való számolást 

tárgyalja,  a  törtekre  még  abban  a  kezdetleges  formában  sem  tér  ki,  mint  a  Debreceni  

Aritmetika. Mindenben áll róla Maróthi György megállapítása, aki szerint „ollyan, hogy a X., 

vagy XI. Seculumban sem kellett volna alább valót írni. Sőt azt is könnyű volna megmutatni, 

hogy a szegény Tolvaj maga sem igen értette az Aritmeticát.”

Maróthi György (1715–1744) 1743-ban megjelent aritmetikájának a bevezetőjében írja 

ezeket a szavakat Tolvaj  könyvéről.  Maróthi  aritmetikája kétségkívül  csúcsát  jelenti  a 19. 

századig magyar nyelven megjelent matematikai könyveknek. Teljes címe:  Aritmetica, vagy 

számvetésnek mestersége, Mellyet írtt és Közönséges Haszonra, főképen a’ Magyar országon  

elő-fordulható Dolgokra alkalmaztatván kiadott Maróthi György (Debrecen, 1743) is mutatja, 

hogy  a  könyv,  akárcsak  elődei,  gyakorlati  szükségleteket  elégít  ki,  de  sokkal  alaposabb 

azoknál. Nem szorítkozik a szabályok egyszerű alkalmazására, hanem pontosan ismerteti és 

értelmezi  azokat.  Ezen  túlmenően  pontos  meghatározását  adja  a  bennük  szereplő 

mennyiségeknek  is.  Sokkal  világosabb  fogalmat  ad  pl.  a  negatív  számokról  sok  korabeli 

külföldi könyvnél. Bőven és érthetően foglalkozik a törtekkel, de a tizedes törteket éppen csak 

megemlíti, mert akkor ezeknek még nem volt nagy gyakorlati hasznuk, hiszen a tízes rendszer 

sem a pénzeknél, sem a mértékeknél nem volt használatban.

Nagyon  fontos  felhívni  a  figyelmet  Maróthi  felvilágosult  nevelési  elveire.  Hosszú 

évekig  külföldön,  a  bázeli,  utrechti,  zürichi,  groningeni  egyetemeken  tanult.  1738-ban 

hazatérve,  a Kollégium négy professzori  állása közül a természettudomány, mennyiségtan, 

történelem és  latin  irodalom tanítására  szervezett  tanszéket  foglalta  el.  A 18.  század első 

felében a Kollégium mindenképpen nehéz helyzetben volt.  A protestáns oktatást  elnyomni 

igyekező kormányzat még abban is akadályozta az egyébként is elszegényedő várost, hogy az 

eddigi  módon,  közvetlenül  támogassa  iskoláját.  Maróthi  hazaérkezésekor  igen  alacsony 

szinten állott a Kollégiumban az oktatás.

Maróthi pár év alatt lényegesen emeli a kollégiumi oktatás színvonalát. Ebben a munká-

jában legnagyobb segítsége Domokos Márton (kb. 1700–1764), Debrecen nagyműveltségű, 

Halléban tanult főbírója. Maróthi és Domokos az akkor Európa-szerte diadalra jutó komplex 

új áramlatot, a felvilágosodást hozzák Debrecenbe. Ők itt első jelentős követei a svájci és 

holland városokban divatos, Locke-ra és a holland kísérleti fizikusokra támaszkodó empiriz-

musnak  és  a  Christian  Wolffra  (1679–1754)  hivatkozó,  a  felvilágosodás  mintaállamából, 

Poroszországból  terjedő leibnizi  racionalizmusnak.  Nagyon jellemző ebből  a  szempontból 

Maróthi  könyvtára,  melyben  megtalálhatók:  Newton,  Galilei,  Jacob  Bernoulli,  Nicolaus 

Cusanus, L’Hospital, Pieter van Musschenbroek, s’Gravesande és Christian Wolff műve.



Ez  a  szellem  hatja  át  Hatvani  István  (1718–1786)  1757-ben  megjelent  művét,  az 

Introductio ad principia philosophiae solidiorist  is.  Ebben a könyvben Hatvani  a rábízott 

fiatal  lelkeket  akarja  beoltani  az  egyre  jobban terjedő „naturalizmus”,  „szkepticizmus”  és 

„atheizmus”  ellen.  Az  „igazság”  keresésének  elvi  alapjai  izgatják,  de  a  felvilágosodásra 

jellemző  racionális,  hasznossági  szempontokat  nem  téveszti  szem  elől.  Így  az  „igazság” 

keresésének  elvi  alapjai  izgatják,  de  a  felvilágosodásra  jellemző  racionális,  hasznossági 

szempontokat  nem  téveszti  szem  elől.  Így  az  „igazság”  egyik  megismerési  formájaként 

bevezetett  valószínűség-számítást  –  Hatvani  Bázelben  a  valószínűség-számítás  egyik 

megalapítójának,  Daniel  Bernoullinak  (1700–1782)  volt  a  tanítványa  –  Debrecen 

gyermekhalandósági  statisztikájának  az  összeállítására  és  kiértékelésére  használja. 

Megállapítja,  hogy a nyugatihoz képest igen magas debreceni gyermekhalandóság 3/4–4/5 

részben  a  csecsemőkori  sorvadás  rovására  írható,  s  okát  a  szülések  nem  kielégítő 

levezetésében ismeri fel. 

Hatvani élete vége felé kezd kiveszni a Kollégiumból a régi Debrecen kereskedelme és 

a  felvilágosodás  által  inspirált  gyakorlatias,  természettudományok  és  matematika  felé 

tájékozódó szellem. A Kollégium egyházi vezetői éles ellentétbe kerülnek a felvilágosodás 

haladó, hasznossági elveit valló városi vezetőséggel. Bár a század végén késhegyig kiélesedő 

harcban  látszatra  az  utóbbi  győz,  a  Kollégium  autonómiájára  hivatkozva  azonban  egyre 

inkább bezárkózik a maga latin nyelvű, teológiai-filozófiai jellegű, a természettudományoktól 

és matematikától egyre jobban elzárkózó maradi nevelési rendszerébe. A továbbiakban csak a 

latin  nyelvvel  belsőleg  összeszövődött  botanika  virágzik  a  természettudományok  közül  a 

főiskolán. Nagyon jellemző, hogy a 19. század közepe táján Kerekes Ferenc, a matematikát is 

előadó  professzor  hasonló  spekulációkkal  próbálja  tisztázni  az  infinitezimális  számítás 

alapkérdéseit,  mint  amilyenekkel  már  a  14.  századi  párizsi  és  oxfordi  egyetemek 

skolasztikusai küzdöttek.

A matematikai-természettudományos  oktatás  ekkorra  a  nagyszombati,  ill.  az  ennek 

utódját  képező  budai,  majd  pesti  egyetemen  talál  valamiféle  otthonra.  A nagyszombati 

egyetemet  Pázmány Péter  (1570–1637)  alapította  1635-ben.  Mint  a  debreceni  Kollégium, 

kezdeti  éveiben  ez  is  csaknem  kizárólag  a  hitélet  erősítésére  szolgált.  A matematikának 

jóformán semmi szerep sem jutott abban a tantervben, ami az egyetemen tanító jezsuita rend 

nevelési elveit Európa-szerte megszabta. Az egyetem tanárait,  mint a jezsuita intézetekben 

tanító  tanárokat  általában,  gyakran  helyezték  át,  s  ezek  váltakozva  tanítottak  Bécs, 

Nagyszombat, Grác, Kolozsvár, Kassa stb. jezsuita egyetemein, ill. középiskoláiban. Így az 

anyag, amit előadásaikban és könyveikben nyújtanak, nem a helyi, gyakorlati szükségletekhez 



alkalmazkodik,  mint  a  debreceni  Kollégiumban,  hanem  kisebb-nagyobb  késésekkel  a 

nemzetközi irányokhoz csatlakozik.

Az első, aki rendszeresen adott elő matematikát a nagyszombati egyetemen, Berzevitzi 

Henrik  (1652–1713)  volt.  1682-ben vagy 1687-ben egy aritmetikát  is  kiadott,  de ez  nem 

maradt  fenn.  1694-ben  és  1737-ben  egy-egy szigorúan  külföldi  példák  után  készült  latin 

nyelvű trigonometria jelenik meg a nagyszombati  egyetemi jezsuitától,  1738-ban pedig az 

első algebra Magyarországon. Az utóbbi szerzője, Lipsicz Mihály (1703–1765) a kolozsvári, 

kassai, nagyszombati jezsuita intézetekben tanított.

Könyve, az Algebra sive analysis speciosa… (Kassa, 1738) világos előadásban ismerteti 

az algebrai műveleteket, az egyenletek megoldását másodfokúig, foglalkozik a számtani és 

mértani haladványokkal. A könyv a kor egyszerűbb nyugati algebra tankönyveinek anyagát 

adja. Az is mutatja, mennyire kevéssé ismert ez idő tájt nálunk az algebra, hogy a felhozott 

példákat a betűkön kívül mindig valamilyen konkrét pénz- vagy mértékegységekben kifejezett 

számokkal is illusztrálja. Az egyes műveletek tárgyalása után mindegyikből „axiómákat és 

általános  elveket” von le,  amik azonban nem egyebek a  tárgyalt  eljárás  pontokba szedett 

szabályainál.

Lipsicz könyvével azért foglalkoztunk kissé bővebben, mert alaptípusát jelenti az utána 

elég nagy számban megjelenő, egyre jobbá váló, jezsuiták által írt algebrának. 1753-ban újból 

megjelent  egy  Kassán,  rá  két  évre  egy  másik  Kolozsvárott.  Az  utóbbit,  aminek  a  címe 

Elementa  arithmeticae  numericae  et  literalis  seu algebrae (Kolozsvár,  1755),  Hell  Miksa 

(1720–1792) írta kolozsvári akadémiai tanár korában. Hell Miksa nemsokára világhírre tett 

szert,  mint  a  bécsi  csillagvizsgáló  igazgatója,  s  vezetője  volt  a  Vénusznak  a  Nap  előtti 

átvonulását vizsgáló expedíciónak 1769-ben Vardő szigetén. Könyve a másodfokú egyenletek 

tárgyalásáig  jut  el,  ismerteti  a  számtani  és  mértani  arányokat  a  számtani  haladványt  és  a 

hármasszabályt. Kevés példát ad, inkább az elvi kidolgozásra, a pontos definíciókra fekteti a 

hangsúlyt.

Igen nagy haladást jelent ezekhez az elemi algebrakönyvekhez képest Kerekgedei Makó 

Pál  (1724–1793)  algebrája,  amelyik  a  Bécsben  1770-ben  megjelent  De  artihmeticis  et  

geometricis  aequtionum resolutionibus  libri  duo (Az aritmetikai  és  geometriai  egyenletek 

megoldásáról  szóló  két  könyv)  című  művének  első  könyve.  Ismerteti  az  egyenletek 

megoldását  egészen  a  negyedfokúig,  az  utóbbi  megoldásnál  Euler  módszerét  adja. 

Részletesen tárgyalja Descartes jelszabályát, a gyökök különféle tulajdonságait, a többszörös 

gyökök  elméletét.  Makó könyve  nyomán készült  –  sok helyen  szó  szerint  átvételekkel  – 

Martinovics  Ignác  (1755–1796) algebrakönyve,  a  Theoria generalis  aeqvationum omnium 



gradum novis  illustrata formulis  ac iuxta principia sublimioris  calculi  finitorum…  (Buda, 

1780). (Magasabb fokú egyenletek általános elmélete új formulákkal magyarázva és a felsőbb 

véges számítások ezzel összefüggő elvei…) és Horváth János (1732–1799) nagyszombati, 

majd  budai  matematika-fizika  professzor  Elementa  matheseos…  (Nagyszombat,  1772)  c. 

könyvének algebrai része is.

Ezek az algebrák,  különösen Makó és Martinovics könyve mutatják,  hogy a Lipsicz 

algebrája óta eltelt fél évszázad alatt a magyar matematikai műveltség – természetesen csak 

csúcsaiban – ezen a nagyon fontos területen,  amelyik Newton  Arithmetica universalisával 

kezdődően  az  újkori  matematika  egyik  legjelentősebb  ágává  vált,  a  18.  század  végére 

felzárkózott  Európához.  Kerekgedei  Makó  Pál  az  első  európai  értelemben  vett  magyar 

matematikus. Ő már főfoglalkozásként űzi a matematikát, tankönyvei és kézikönyvei európai 

színvonalon állanak. A nagyszombati,  majd a bécsi és budai egyetemeken tanított,  s  nagy 

szerepe volt a bécsi matematikai élet 18. század végi fellendítésében.

A bécsi egyetemen, akárcsak a mintáját követő nagyszombatin, a 18. század közepén 

siralmas helyzetben volt a matematika és a természettudományok oktatása. A jezsuita rend 

tanítói  működését még mindig a már réges-régen elavult,  1599-es  Ratio Studiorum szabta 

meg, amelyik mér eleve is ellenséges volt a matematikai oktatással szemben. Mária Terézia 

udvari orvosa és fő oktatásügyi tanácsosa, a Hollandiából Bécsbe hívott Gerard van Swieten 

(1700–1772) szívós munkával – 1745 és 1753 között  – megreformálta a bécsi egyetemet. 

Amikor  azonban  az  új  tantervet  a  nagyszombati  egyetemre  is  rá  akarta  kényszeríteni,  a 

jezsuita  rend  makacs,  évtizedekig  tartó  ellenállásába  ütközött.  S  mikor  a  rend  1773-ban 

bekövetkezett  feloszlatása  után  a  nagyszombati  egyetem is  rákényszerül  a  felvilágosodás 

szellemének megfelelő, gyakorlati, természettudományos és matematikai tárgyak intenzívebb 

oktatására, az ezek tanítására kijelölt tanárok egyetlen használható munkát sem találnak az 

egyetem könyvtárában előadásaikhoz. Még Newton és Euler alapvető művei is hiányoztak. A 

felsőbb  matézis  tanára,  Mitterpacher  József  pl.  így  ír  1775  végén  tett  jelentésében: 

„Matematikai  taneszközöknek  annyira  híjával  vagyok,  hogy  az  egész  múlt  esztendőn 

keresztül körző és vonalzó nélkül kellett előadásaimat megtartanom.”5

A  bécsi  egyetem  színvonala  ekkor  már  jóval  magasabb  volt.  Éppen  Makó  Pál 

tankönyvei és kézikönyvei mutatják ezt legszebben. Differenciál- és integrálszámítást tárgyaló 

kétkötetes kézikönyve, a  Calculi differentialis et integralis institutio… (Bécs, 1768) minden 

tekintetben a kor színvonalán álló, világos, jól érthető és az alkalmazásokat részletességgel 

5 Idézi Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. 2. köt. Bp., 1902. MTA. p. 
125.



tárgyaló mű. S ha az infinitezimális számítás megalapozásában a legcsekélyebb kritika nélkül 

bánik  a  különböző  rendű  „végtelen  kicsiny”  mennyiségekkel,  ez  az  eljárás  mindenben 

megfelel a kor elsősorban alkalmazásokra beállított, a módszer alapelveivel nem sokat törődő 

irányzatának.  Így  jártak  el  a  kor  legnagyobb  matematikusai  is,  Makó  csak  őket  követi, 

mégpedig lépést tartva a kor legújabb irodalmával.

A jezsuita rend feloszlatása (1773) után Makó tevékeny részt vett a Habsburg-birodalom 

oktatásügyét  a  felvilágosodás  szellemében  szabályozó  Ratio  Educationis (1777) 

előkészítésében. És mikor a nagyszombati egyetem 1777-ben Budára költözik, Mária Terézia 

rábízta a bölcsészeti kar igazgatását.

Az egyetemnek Budára, majd II. József alatt Pestre való költözésével új fázis kezdődött 

a magyar matematikai élet történetében. Ettől kezdve három tanszék látja el rendszeresen a 

matematika  oktatását.  Azt  gondolhatnánk,  hogy  a  18.  század  alatt  átvett  alapokon  végre 

Magyarországon is megindulhat az önálló matematikai kutatás. Nem ez történt. Sőt lassan 

még az oktatás szintje is messze az alá süllyed, amit Makó és Martinovics könyvei a maguk 

korában fémjeleztek. A századforduló két híres matematikaprofesszorának, a felsőbb matézis 

tanszékét betöltő Pasquich Jánosnak (1753–1829) és Dugonics Andrásnak (1740–1818), az 

elemi matézis professzorának a munkásságát összehasonlítva, érthetjük talán meg legjobban, 

mi történt a 18. és 19. század fordulóján, ami miatt a magyar matematikai élet még közel egy 

évszázadig nem tudott rendszeressé és önállóvá válni.

Pasquich  munkája  szorosan  kapcsolódik  a  nagyszombati  jezsuita  matematikusok 

nemzetközi és elméleti jellegű munkáihoz. Differenciál- és integrálszámítást tárgyaló műve, 

az  Elementa analyseos et geometriae sublimioris ex evidentissimis notionibus principiisque  

deducta (Leipzig, 1799) a Makó Páléhoz fogható, s a legjobb nyugati művek alapján készült 

kompiláció. Pasquich könyvén már látszik, hogy az infinitezimális számítás időközben egyre 

inkább  az  alapok  kritikája  felé  fordul.  Bár  még  ő  is  ugyanolyan  gondatlanul  bánik  a 

különböző „végtelen kicsiny mennyiségekkel”, mint Makó és a legtöbb kortárs-matematikus 

Európa-szerte,  mégis  az  egzakt  görög  kimeríthetetlenségi  módszerhez  visszanyúlva 

megkísérli biztosabb alapokra helyezni az infinitezimális számítást. De ennél a Nyugaton már 

a  17.  század  közepén  felmerült  ötletnél  nem  jut  tovább.  Könyvének  német  változata  is 

megjelent:  Unterricht  in  der  Differential-  und Integralrechnung nebst  Anwendung auf  die  

gebräuchlichsten krummen Linien (Leipzig,  1791), ami gyakorlatibb jellegű, és kihagyja a 

„határelmélettel”  való próbálkozást.  Pasquich európai  hírű matematikus  és csillagász volt, 

akinek a működését  pl.  Abraham Gotthelf  Kästner  (1719–1800),  Göttingen maga korában 

híres matematika professzora is ismerte és nagyra becsülte.



Egészen  más  Dugonics  András  munkássága,  ő  piarista  szerzetes  volt,  s  könyve  a 

jezsuiták  elméleti-nemzetközi  jellegű  munkáival  ellentétben  a  piarista  rend  prakticista-

nemzeti  szemléletű  nevelési  elveit  tükrözi.  Már  a  rend  alapítója,  kalazanci  Szent  József 

különös gondjaiba ajánlotta a rend tagjainak a matematika tanulmányozását. Newton és Wolf 

tanai  hamar  elterjednek  közöttük,  tankönyveikben  gyakran  hivatkoznak  rájuk. 

Magyarországon a 18. század közepétől kezdve a jezsuiták iránti rokonszenv csökkenésével 

párhuzamosan  nő  a  felvilágosodás  elveit  képviselő  piaristák  befolyása.  1766-ban  már  22 

intézetük  van  az  országban.  Még  inkább  fokozta  népszerűségüket,  hogy  a  18.  század 

folyamán,  szemben  a  jezsuiták  internacionalizmusával,  a  piarista  rend  teljesen  nemzeti-

magyar jelleget ölt.

Ez a szellem hatja át  Dugonics könyveit  is.  A tudákosságnak első könyve,  mellyben  

foglaltatik a bető-vetés (algebra) (Pest, 1784) az első magyar nyelvű algebra tankönyv,  A 

tudákosságnak második könyve, mellyben foglaltatik a föld-mérés (geometria) (Pest, 1784) az 

első  magyar  nyelvű geometria  tankönyv.  1789-ben  másodszor  is  kiadták  a  Tudákosságot, 

bővítve egy-egy könyvvel, melyek a trigonometriát, ill. a kúpszeleteket tárgyalják.

A Tudákosság semmiképpen sem tükrözi a matematika korabeli állását. Különösen az 

algebrai  részben  szembetűnő  ez  a  lemaradás,  pl.  Makó  vagy  Martinovics  algebrájával 

összehasonlítva. Dugonics nagyon sok feladatot hoz és old meg, de ezeket nem válogatja meg 

pl. Maróthi gyakorlati és pedagógiai érzékével. Talán tréfának tűnik, de az éppen akkor egyre 

inkább „jogász-nemzetté” váló korabeli Magyarországra nincs minden jellemző erő nélkül, ha 

idézzük egyik feladatát:

„Három  ifjakat  (x,  y,  z)  fogtak  meg  tolvajok  gyanánt:  I-szer:  Az  elsőnek 

tolvajságát  a  második  két-annyival  öszve-adván,  tett  90-aranyat.  II-szor:  Az 

elsőjétől el-vévén a harmadiknak három-annyiát, a maradék egyenlő 60 arannyal. 

III-szor: A másodikéhoz adván a harmadikét, tett 10-aranyat. A legnagyobb tolvajt 

fel-akaszták;  Az  utána  valót  meg-botozták,  egy közülök  szárazon  el-mehetett. 

Kerestetik kit felejtettek-fent a fán? kit botoztak meg? ki ment el szárazon?”6

Dugonics  könyvének  Makó  Pál,  Martinovics  és  Pasquich  műveivel  való  összehasonlítása 

mutatja legszebben, milyen óriási űr tátongott a latin nyelven írt, nemzetközi olvasótáborhoz 

forduló  művek  és  a  magyarul,  itthoniak  számára  szánt  könyvek  színvonala  között.  Az 

előbbiek,  ha  Budán  vagy Pesten  éltek  is,  voltaképpen  Bécsben  voltak  otthon.  Az  ország 

6 Dugonics András: A tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a bető-vetés (algebra). Pest, 1784. pp.  
171–172.



egészen vékony, valóban művelt rétege teljesen az osztrák-német civilizáció normái szerint élt 

és tájékozódott. Az egész Monarchiában Bécs volt az egyetlen hely, ahol komoly szellemi élet 

volt. „Erőre kap – írja a 18–19. század fordulójáról Fináczy – a német–magyar gondolkozás, 

mely csekély megszakításokkal  a  19.  század harmadik évtizedéig uralkodott.  E nemzedék 

neve  magyar,  hivatalos  nyelve  latin,  köntöse  és  családi  élete,  házi  nyelve,  olvasmánya, 

észjárása német.”7

Ezzel az igen vékony értelmiségi és kereskedő réteggel szemben állottak a köznemesség 

tömegei.  A  18.  század  vége,  a  19.  század  eleje  a  magyar  köznemesség  számbeli  és 

életszínvonalbeli  emelkedésének a periódusa.  II.  József  összeírásában kb.  330 ezer  nemes 

szerepel, 1839-ben már 680 ezer. Nyugaton ebben a korban mindenütt gyarapodik a polgárság 

és átveszi a vezetést, nálunk a nemesség a növekvő osztály. A polgárságnak megfelelő iparos, 

kereskedő, mérnök, pénzember foglalkozások nem alakulnak ki.  A városi ipar kifejlődését 

akadályozzák  a  vármegyei  rendszabályok  és  a  céhek  továbbélése,  városaink  nagy 

mezővárosok maradnak.  Amikor Magyarországon a városok összlakossága mindössze 400 

ezer  fő,  akkor  Bécsnek  egymagában  333  ezer  lakosa  van.  Magyarországon  a  vezetést 

mindenütt  a  középnemesség  hangadó  vármegyei  vezetői  vették  át.  Ennek  a  rétegnek  a 

kiképzését  a  második,  1806-os Ratio  Educationis szabályozta.  Ebből  kimaradtak  a  Mária 

Terézia-féle  rendelet  felvilágosodásra  jellemző  természettudományi-matematikai  tárgyai,  a 

hangsúly a latin nyelven és a nemzeti öntudat nevelésén volt. A rendi nacionalizmus a nemzeti 

dicsőség  tévképzetébe  ringatva  magát  egyre  jobban  elszigetelte  Magyarországot  Nyugat-

Európa  rohamléptekben  haladó  tudományos-technikai  műveltségétől,  s  önelégült 

kulturálatlanságában azt is lerombolja, amit a nyugati tájékozódású kompilátorok felépítenek.

Ebben az idegen, köznemesi légkörben a pesti egyetem voltaképpen semmi egyéb, mint 

a bécsi egyetem keletre helyezett fiókintézete. Gyorsan követi mindenben a bécsi egyetem 

változásait és szabályait. Átveszi a bécsi egyetem 1824-ben kiadott tervét is, amelyik az egyre 

jobban tért  hódító reakció és neoklasszicizmus légkörében a lehető legnagyobb mértékben 

kikapcsolja az oktatásból a matematikai és természettudományos tárgyakat. A pesti egyetemen 

az oktatás szintje még elavultabb lesz, mint a nagyszombatin volt a jezsuiták korában. Petzval 

Ottó (1809–1883) tölti be a felső mennyiségtan tanszékét, Nyugat most bekövetkező nagy 

matematikai  fellendüléséhez  képest  sokkal  nagyobb  elmaradást  jelentett,  mint  Kerekgedei 

Makó  Pál  a  maga  korához  képest.  A Magyar  Tudós  Társaság  (a  Magyar  Tudományos 

Akadémia  elődje)  matematikus  tagjait  elsősorban  a  magyar  matematikai  műnyelv 

megteremtése érdekli,  Dugonics  programjának a folytatásaként.  1834-ben valóban kiadtak 

7 Fináczy Ernő id. műve 1. köt. p. 343.



egy  Mathematikai Műszótárt, ami tartalmaz néhány azóta általánossá vált elnevezést. De a 

nyelvalkotás nem pótolhatta a művekét, s a helyzetre nagyon jellemzőek Kemény Zsigmond 

1853-ban  leírt  sorai:  „…a  ki  kenyértudományra  szánja  magát,  és  szorgalma  által  remél 

kényelmet, vagyonosságot, s független létezést, józan ésszel nem csünghet azon csal-álmon, 

miként vágyait, idegen irodalom segélye nélkül, csak meg is közelíthetné. Kétségtelen: hogy 

alig van a tudományoknak olyan ága,  amely nálunk európai színvonalon állana, s minden 

haladásaiban, minden foglalásaiban s kifejlődésének minden ösvényein, a magyar irodalom 

által  kísértetnék.  Arról  pedig szó sincs,  hogy indítványozók,  úttörők lennének valahol,  és 

volna tudomány, mely új korszakát nekünk köszönhetné.”8 Pedig akkor már harminc év óta 

volt olyan tudomány, amelyik új korszakát nekünk is köszönhette.

Erdélyben nem alakult ki még annyira zavartalan és többé-kevésbé folyamatos oktatási 

tradíció sem, mint Nagyszombaton vagy Debrecenben. Török dúlás, elkeseredett felekezeti 

harcok, Habsburg elnyomás szakította meg minduntalan az erdélyi iskolák működését, s ilyen 

körülmények között azok sokkal nagyobb mértékben szorultak fejedelmi-főúri támogatásra, 

mint a nagyszombati egyetem vagy a debreceni kollégium. Jól ismert Apáczai Csere János 

(1625–1659) tragédiája, akit presbiteriánus és kartéziánus elvei miatt űzött el a gyulafehérvári 

főiskoláról  II.  Rákóczi  György.  Csakhamar  az  egész  főiskola  menekülni  kényszerül  a 

tatárdúlás elől Nagyenyedre, ahol aztán már csak középiskolai szinten folytatja működését, 

romos épületébe pedig később a Sárospatakról elűzött Kollégiumot telepíti Apafi Mihály, s az 

iskola  1716-ig  itt  működik,  amikor  Steinville  zsoldosai  elűzik,  s  rövid  bolyongás  után 

Marosvásárhelyen köt ki.

Ezeknek az erdélyi kollégiumoknak a nevelési rendszeréről nem sok jót lehet mondani. 

A nagyenyedi elavult pedagógiájáról Bolyai Farkas feljegyzései kellő képet adnak, később 

marosvásárhelyi küzdelmei pedig leleplezik Erdély, másik „kulturális centrumát”. Az erdélyi 

főurak fiai nem is itt szerezték műveltségüket: egy-egy szegény diáktársuk kíséretében, aki 

félig szolga, félig barátként ment velük, bejárták Nyugat nagy egyetemeit. Így jutott el például 

Teleki Sámuel gróf kísérőjeként Zabolai Kováts József (1732–1795), a nagyenyedi kollégium 

későbbi tanára, urával Utrecht, Leyden, Párizs egyetemeire, ahol is a Bernoulliaktól, Clairaut-

tól, Lalande-tól sajátítja el az új matematikai-fizikai tudomány alapjait. A későbbi koronaőr, 

Teleki  József  gróf  pedig  Daniel  Bernoulli  magántanítványa  volt  Bázelban,  s  párizsi 

tartózkodása alatt bejáratos volt Clairaut házába. Ennek a két Telekinek a fiait nevelte Sipos 

Pál (1759–1816), aki a Telekiek könyvtárában kedveli, s tanulja meg a matematikát. Ő az első 

8 Kemény Zsigmond: „Élet és irodalom” (1853). In: Kemény Zsigmond: Történelmi és irodalmi tanulmányok. 
2. köt. Bp., 1907. Franklin. pp. 287–288.



magyar  matematikus,  aki  önálló  felfedezéssel  gazdagította  tudományát.  Sipos  egy 

transzcendens  görbe  segítségével  1796-ban  igen  jó  közelítő  módszert  adott  az  ellipszis 

ívhosszának a meghatározására. Értekezését a Berlini Akadémia adta ki, német nyelven, de a 

dolgozat inkább a francia geométerek ötletes szerkesztéseinek a hatását mutatja, akiket Sipos 

a Telekieknél tanulmányozott.

Kemény  Simon  báró  Simon  fiának  a  nevelőjeként  került  ki  a  fiatal  Bolyai  Farkas 

(1775–1856) Göttingenbe, 1796 őszén. Itt ismerkedett meg a csillagászat professzorának, Karl 

Felix Seyffernek (1776–1822) a házában Gauss-szal, akivel életre szóló barátságot vél kötni. 

Göttingenből hazatérve anyagi gondok és a megfelelő baráti-szakmai környezet teljes 

hiánya teszik egyre nehezebbé életét. A Gauss-szal váltott levelezés ritkul, évtizedekre, majd 

végleg megszakad. Az erdélyi magányban zárt professzor óhatatlanul kimarad a nyugati és az 

orosz egyetemeken egyre pezsgőbbé váló matematikai életből. A sokoldalúan, de felületesen 

művelt  arisztokrata  társaságban való  forgása  –  s  talán  saját  hajlama is  –  polihisztorságra 

kényszeríti, s matematikai géniuszát ragyogó, de soha teljesen ki nem dolgozott ötletek sorába 

szórta szét.

Filozófus-érdeklődése a matematika alapjainak nagy kérdései felé vonzotta. Mindenütt, 

még a középiskolai  tankönyvnek szánt  Az arithmetika  elejében (Marosvásárhely,  1830) is 

ezekről a problémákról ír, úgyhogy a könyv tankönyv helyett önálló, a folytonos mennyiségek 

elméletét és az analízis egzakt megalapozását célzó művé válik.

Definícióját adja pl. a határértéknek, vagy ahogy ő nevezi, „véghatárnak”, ami 1830-ban 

kitűnő teljesítmény. Már a Bolyaiak megismertetése és elismertetése érdekében oly sokat tett 

Paul Stäckel megjegyezte, hogy Bolyai Farkas a határérték pontos megfogalmazásában szinte 

megelőzte korát.9

Arra is Stäckel hívta fel a figyelmet, s már Bedőházi is utalt rá máig sokat forgatott 

Bolyai-monográfiájában,10 hogy az a mód, ahogyan a Tentamenben merev alakzatok speciális 

mozgatása  alapján  építi  fel  a  geometriát,  mindenben  megfelel  annak  az  eljárásnak,  amit 

később Helmholtz és Überweg alkalmaznak az euklideszi geometria megalapozását tárgyaló 

9 Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. Kiad., életrajz, magy. Stäckel Pál. Ford. Rados Ignácz. 
1.  rész.  A két  Boylai  élete  és  művei.  Bp.,  1914. MTA. p.  34.  –  Érdemes figyelmesen átolvasni Bolyai 
határérték definícióját „Az aritmetika elejé”-ből: „Ha p bizonyos feltétel alatt származtathatóknak közneve, 
és  K = p + z, s egyik  p sem = K, de  z-vel egyféle akármely k-ra nézve, van ollyan  p, melynek K-ra való 
pótléka kisebb k-nál vagy –k-nál: akkor K a p véghatárának és pK határra menni mondatik az említett feltétel 
alatt. Jele lehet p K.” (pp. 29–30.). Mai szavakkal: Ha egy p1,  p2,  p3,… sorozatban van olyan pn, hogy egy 
rögzített  K értékre  K – pn  =  k tetszőlegesen kicsiny  k-ra,  akkor  K a pn sorozat  határértéke.  Vagy ahogy 
Cauchy körülírta: „Ha egy változónak tulajdonított egymás utáni értékek úgy közelítenek meg vég nélkül  
egy rögzített értéket, hogy tetszőlegesen kicsiny értékkel különböznek tőle, akkor ezt a rögzített értéket a 
többi határértékének nevezzük.”

10 Bedőházi János: A két  Bolyai.  Élet és jellemrajz.  Marosvásárhely,  1897. Marosvásárhelyi  Ref.  Koll.  pp. 
218–219.



munkáikban. Sőt első pillanatra azt lehetne hinni, hogy Bolyai Farkas Hilbert alapvető nagy 

gondolatát, a geometria valós számtartomány segítségével történő vizsgálatát is anticipálta. 

Ugyanis több helyen beszél a geometria és aritmetika rokonságáról, s a kölcsönös segítségről, 

amit egymásnak nyújthatnak.

Ez azonban csak látszat. Bolyai Farkas szigorúan elkülöníti egymástól a számok és a 

„mennyiségek”  világát,  s  aritmetikán  nem  a  számok,  hanem  bizonyos  sajátos  módon 

meghatározott „mennyiségek” tudományát érti. Bolyait még németországi tartózkodása alatt 

mélyen  áthatotta  Kant  kritikai  dogmatizmusa,  amely  az  időben  és  az  euklideszi  térben 

szemléletünk  változhatatlan  formáit  látta.  Bolyai  ennek  megfelelően  az  aritmetikát  a 

szemléletünkben egyenletesen folyó idő, a geometriát a minden bennelevőtől elvonatkoztatott 

űr tudományának tekinti. Ez a két folytonos mennyiség szerinte a két tudomány végső tárgya, 

s ez a felfogás lehetővé teszi, hogy „ha szükséges, az aritmetikában levezetett igazságokat 

alkalmazzuk” a geometriára is, „úgy hogy mind a két testvér fia, melyeknek gyökerei össze 

vannak nőve,  egyik a másiknak segítségét nyújtva,  a Tér és Idő örökkévaló házasságának 

fényes pályái között az ég rengeteg magasságában koronájával összeérjen”.11

Bolyai Farkas sohasem jut el a 19. századi matematika egyik legnagyobb jelentőségű 

felfedezéséhez,  az  analízis  aritmetizációjához.  Hiába  kerül  a  határérték  fogalmának  a 

megteremtésében olyan közel a folytonos mennyiségek aritmetizációjának a gondolatához, a 

diszkontinuus  szám  és  az  idő,  illetve  tér  formájára  leképezhető  mennyiség  között  az  ő 

szemében is, mint elődei s a valós szám fogalmának a megteremtéséig utódai szemében is, 

áthidalhatatlan űr tátong.

Részben  éppen  ezek  a  nem  kellően  tisztázott  infinitezimális  elképzelései  teszik 

lehetővé,  s  egyben  reménytelenné  az  euklideszi  párhuzamossági  axióma  „bizonyítására” 

kigondolt, ún. „göttingai párhuzamosok elméletét”, amit 1804 őszén küldött meg Gaussnak.

Ezt az utat, mintegy ifjúkori vázlata bizonyítja, Bolyai János is végigjárta. Kezdetben ő 

is megkísérelte bizonyítani a párhuzamossági axiómát vagy annak valamelyik egyenértékű 

megfelelőjét. Ez azonban nem vezetett volna el az új geometriákhoz.

„Oda  az  utat  –  írja  Kürschák  József  egy  könnyen  érthető,  remek  kis 

tanulmányában – Bolyai János csak akkor találta meg, mikor figyelmét a síkról a 

térre fordította. Itt mindenekelőtt feltűnt, hogy az euklideszi posztulátum nélkül is 

szerkeszthetünk olyan felületet,  mely rendkívül  emlékeztet  az  euklideszi  síkra, 

11 Szemelvények  a  Tentamenből  (1832).  In:  Bolyai  Farkas  és  Bolyai  János  geometriai  vizsgálatai.  Kiad., 
életrajz, magy. Stäckel Pál. Ford. Rados Ignácz. Második rész. Szemelvények a két Bolyai műveiből. Bp.,  
1914. MTA. p. 114.



csakhogy  rajta  az  egyenes  szerepe  más  vonalaknak  jut.  Ez  a  felület  az  a 

határgömb,  melybe  a  gömb  akkor  megy  át,  ha  a  sugara  minden  határon  túl 

növekedik.  Rajta  az  egyeneseket  határkörök  pótolják.  E  felület  két  pontján 

keresztül  egy  és  csak  egy  határkör  húzható.  Ezen  a  felületen,  úgy  mint 

Euklidesnél a síkon, vannak hasonló háromszögek, csakhogy nem egyenesekből, 

hanem határkörökből vannak alkotva. E felületen a közönséges síktrigonometria 

minden  részletében  érvényes,  csakhogy  egyenes  vonalú  háromszögek  helyett 

határkörökből alkotott háromszögekre vonatkozik.

Egy  másik  fontos  eredmény  az  volt,  hogy  a  szférikus  trigonometria 

független az euklideszi posztulátumtól.

A  határgömb  geometriája  és  ez  a  második  eredmény  többé  nem  volt 

bizonytalan  tapogatózás  a  sötétségben.  Ezekkel  a  kháosz  már  az  euklideszi 

axióma nélkül is metrikus törvényeket követő kozmosszá alakult.”12

Eddig a felismerésig már sok évvel azelőtt eljutott Gauss is. De Bolyai János nem állott meg 

itt.  Teljes  egészében,  definitorikus-deduktív  módon  fel  is  építette  az  új,  euklideszi 

párhuzamossági axiómától független geometriát. A párhuzamossági axiómán való spekuláció 

helyett  konstruktív,  mondhatnánk  empirikus  úton  igazolta  ettől  az  axiómától  független 

geometriák létezésének a lehetőségét: definiált és felépített  két másik geometriát,  amelyek 

éppen olyan ellentmondásmentesek voltak, mint Euklidesé. Egyes bevezető tételek igazolása 

után ezt írja róluk: 

„A  13.  és  14.§  eredményeinek  birtokában  nevezzük  a  geometriának  azt  a 

rendszerét, mely Euklides XI. axiómája igaz voltának feltevésén épül fel, ∑-nak, 

az ellenkező feltevésre építtetett pedig S-rendszernek.

Mindazok a tételek, amelyeknél nem említjük kifejezetten, hogy vajon a ∑ 

vagy  az  S  rendszerben  érvényesek,  abszolút  igazak,  vagyis  állítjuk,  hogy 

érvényesek, akár ∑, akár S teljesül a valóságban.”13

Már Proklos felhívta rá a figyelmet az Elemek első könyvéhez írt kommentárjában, hogy a XI. 

axióma megfordítottját is fel lehetne használni posztulátumként. Bolyai azonban nem ezt tette. 

Legelőször  is  másként  definiálja a párhuzamos egyeneseket,  mint Euklides az  Elemek 35. 

12 Kürschák  József:  Megemlékezés  Bolyai  Jánosról,  új  világa  megteremtésének  századik  évfordulója 
alkalmából. = Stella csillagászati egyesület almanachja 1926-ra. Bp., 1925. pp. 101–115.

13 Bolyai  János:  Appendix.  Kárteszi  Ferenc bevezetésével,  megjegyzéseivel  és  kiegészítéseivel.  Bp.,  1952. 
Akadémiai. p. 85.



definíciójában  (lásd  137.  oldal).  Felismeri  és  kiküszöböli  az  euklideszi  definíciónak  a 

geometria  ellentmondásmentes  felépítése  szempontjából  felesleges  vonását,  azt  ti.,  hogy a 

párhuzamos  egyenesek  a  „végtelenségig”  meghosszabbítva  sem  metszik  egymást.  A 

„végtelenségig” feleslegesen került  be ide,  csak a nem-metszés a fontos a párhuzamosság 

definiálásához. Húzzunk egy A⃗ M félegyeneshez egy kívüle fekvő B  pontból az A⃗ M -et  C 

pontban metsző B⃗ C félegyenest. Ezt a B⃗ C egyenest forgatva, egyre távolabb metszi az A⃗ M

egyenest, és egyszer csak eljutunk egy olyan helyzethez, amikor először nem metszi. Ezen a 

helyzeten  túlhaladva,  még  tetszőlegesen  sok olyan egyenes  húzható,  amelyik  nem metszi

A⃗ M -et, de ezek már nem számítanak, csak a legelső, amelyik már éppen nem metszi.

„Világos – írja Bolyai az Appendix első §-ában –, hogy bármely az AM egyenesen 

kívülfekvő B pontból kiindul ilyen B⃗ N , de csak egy és hogy

BAM  + ∢ ABN   ≤ 2∢ R (azaz 180°).

Mert ha BC-t a B körül addig forgatjuk, míg

BAM  ∢ + ABC  ∢ = 2R

bekövetkezik,  akkor  közben valamikor  először  áll  az  a  helyzet,  hogy BC  nem 

metszi AM-et, s ebben az állásban B⃗ N párhuzamos A⃗ M -el.”

Ennek az új párhuzamosság-definíciónak a létjogosultságát az igazolja, hogy belőle kiindulva 

fel  lehet  építeni  geometriai  tételek  ellentmondásmentes  rendszerét,  az  S rendszert.  Azon 

tételek  összessége  pedig,  amelyek  mindenféle  párhuzamosság-definíciótól  függetlenül 

állanak, mint pl. az Appendix III. fejezetében tárgyalt gömbi trigonometria, adják a XI. axióma 

igaz vagy nem igaz voltának feltevésétől függetlenül, „abszolúte” igaz tételek geometriáját.

Láttuk  már,  milyen  óriási  volt  a  Bolyai–Lobacsevszkij-féle  geometria  jelentősége 

nemcsak a matematika, hanem az egész gondolkozás szempontjából. A matematika ezáltal 

kiszabadult a kanti filozófia szorítógyűrűjéből, s az a priori,  szintetikus ítéletek önmagába 

zárt, steril tömegéből újra azzá a merész és minden új felé nyitott vállalkozássá vált, ami a 17. 

század nagy itáliai, francia, angol bölcselőinél volt.

Másutt a Bolyaiak körül virágzó matematikai iskolák alakulhattak volna, nálunk sem az 

egyetemen, sem a Magyar Tudós Társaságban nem volt  a matematika haladására kedvező 

légkör.  Az  1830-as  évektől  kezdve  a  felvilágosodás  korának  matematikai  és 

természettudományos  tárgyakat  pártoló  nevelési  irányzatát  egyre  inkább  felváltja  az 

újhumanizmus, amely a klasszikus nyelvekre, a nemzeti irodalom és a történelem tanítására 

helyezi  a  hangsúlyt.  A magyar  irodalom ezekben  az  években  teljesen  felzárkózik  a  nagy 



nemzetek  irodalma  mellé,  a  matematikai  műveltség  ugyanakkor  kétségbeejtően  elmarad. 

Ennek a lemaradásnak az okát a technikai-kereskedelmi fejlődés gyengeségében kell keresni, 

amit viszont a matematikai-természettudományos oktatás hiányos volta még súlyosbított.

Vállas  Antal  (1809–1869),  az  egyetem  egyik  matematikaprofesszora  jellemezte 

legvilágosabban  ezt  a  helyzetet  egy  központi  műegyetem  felállítása  érdekében  kiadott 

röpiratában: 

„Hányadiknak  közöttünk,  ki  egy  kis  pénzzel  bír,  van  egyszersmind  a 

mechanikáról,  a chemiáról is  egy kis fogalma? hányadiknak a fonás és szövés 

mesterségéről, mellyek a műiparban olly nagy szerepet játszanak? hányadiknak az 

üveg-, bőr-, papiroskészítésről, a festésről (Färberei) stb.? S ily általános fogalmak 

és alapismeretek nélkül, vajjon ki merne gyár felállításához fogni? Ki merne drága 

mozdonyokkal élni, ha azoknak hatásáról fogalma sincs, s ha ezt, a hatást t.i., a 

megszerzési s egyéb költségekkel össze nem hasonlíthatja?”14

Példaként a Francia Forradalomban a Monge által létrehozott  École Polytechnique-ot hozza 

fel, amelyik egyaránt serkentőleg hatott a francia ipar és a francia matematika fejlődésére. 

Vállas álma csak a kiegyezés után válik valósággá. Az ekkor létesített műszaki egyetem 

lesz nemcsak a magyar mérnökképzés, hanem a magyar matematikai életnek is legfontosabb 

centruma.  A  műegyetemen  meginduló  matematikai  fejlődésre  két  nagy  matematikus 

egyénisége  nyomja  rá  a  bélyegét:  Hunyady Jenőé  (1838–1889)  és  Kőnig  Gyuláé  (1849–

1913).

Hunyady matematikai munkásságának a súlya a determinánsok elméletének a területére 

esik.  Ezeknek  a  lineáris  egyenletrendszereknek  a  megoldására  használt  számolási 

formalizmusoknak a segítségével  Hunyady sikeresen old meg vagy egyszerűsít  sok nehéz 

geometriai  problémát.  Ugyanis  mindenütt,  ahol  az  analitikus  geometria  segítségével  a 

probléma  megfelelő  egyenletrendszerekbe  önthető,  a  megoldásukban  jelentős  segítséget 

nyújtanak a determinánsok. Így Hunyady egyik első művelője lett annak a modern geometriai 

iránynak, amelyik a geometriát az algebrával kapcsolja össze.

Kőnig Gyula műegyetemi tanári működését (1874–1905) nehéz lenne túlbecsülni. Ő a 

modern, európai színvonalú matematikai oktatás és kutatás megteremtője Magyarországon. 

Orvosnak  készült,  disszertációját  idegélettani  tárgykörökből  nyújtja  be  Helmholtznál, 

Heidelbergben. Valódi szellemi bölcsője azonban a berlini egyetem volt, amit Weierstrass és 

14 Vállas Antal: Egy felállítandó magyar központi műegyetemről. Pest, 1841. Hartleben. p. 12.



L.  Kronecker  előadásai  ebben  az  időben  a  világ  egyik  matematikai  centrumává  tettek. 

Kőnigre  különösen  Kronecker  volt  nagy  hatással.  Szorosan  Kronecker  munkásságához 

kapcsolódik élete egyik fő műve, Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai  

(Bp., 1903). A hatalmas, 600 oldalas könyv az absztrakt algebra és az algebrai számelmélet 

legjobb korabeli összefoglalása, s ezen túlmenően sok helyen megelőz olyan fogalmakat és 

megformulázásokat, amelyek csak később, a halmazelméleti módszerek általánossá válásával 

vonultak be erre a területre.15

Másik fontos könyve rendszeres egyetemi előadásaiból nőtt ki, az analízis felépítését 

tárgyalja (Analízis. Bevezetés a mathematika rendszerébe. I.  Bp.,  1887).  Az alapok egzakt 

megismertetésére helyezi benne a hangsúlyt, s ez a tradíció tanítványain, Kürschák Józsefen 

és Rados Gusztávon, s az ő tanítványaikon keresztül szinte hagyománnyá lett a műegyetemen, 

s biztosította a magyar mérnökképzés magas színvonalát.

Kőnig  hatása  azonban  nem korlátozódott  a  mérnökképzésre,  mert  a  bölcsészkaron, 

tanárjelölteknek  is  adott  elő.  Ezekben  az  előadásaiban  a  matematika  legkülönbözőbb 

területeire kalandozott. A számelmélet, az algebra, s az akkoriban születő nagy diszciplínák: a 

halmazelmélet  és  Hilbert  axiomatikája  egyaránt  szerepeltek felolvasásain.  Az utóbbi  kettő 

magát Kőniget is egyre inkább vonzotta. Az 1904-es heidelbergi matematikus kongresszuson 

ő maga tapasztalhatta, milyen útvesztőket rejt a halmazelmélet. Egy nagysikerű előadásban 

bizonyítani  vélte,  hogy Cantor  híres  sejtésével  ellentétben  nem a  kontinuum a  legkisebb 

megszámlálhatatlan  halmaz.  A bizonyítás  két  tételt  használt  fel,  az  egyik  annak  a  véges 

számok körében triviális tételnek volt az általánosítása végtelen számosságok esetére, hogy ha 

két számhoz hozzáadunk egy-egy számot, s összeszorozzuk őket,  az így keletkező szorzat 

nagyobb lesz, mint az eredeti két szám összege:

(a + 1) (b + 1)  >  a + b.

15 Az algebrai számelmélet lényegét érdemes röviden ismertetni, mert kapcsolódik az ebben a könyvben elég 
részletesen tárgyalt  kérdésekhez (lásd: pp. 92–94.). Már Gauss felvetette 1823-ban – a komplex számok 
vizsgálatakor  –  azt  a  kérdést,  hogy  vajon  ugyanúgy  érvényes-e  a  törzstényezőkre  való  bontás 
egyértelműségének a tétele ezekre is, mint a természetes számokra? A század közepén mutatta ki Kummer,  
hogy ez csak akkor érvényes a komplex számokra, ha megfelelő számokat csatolunk a komplex számok 
összességéhez.  Ezeket  az  így  hozzácsatolt  számokat  Kummer  „ideális  számoknak”  nevezte,  mert  nem 
tulajdonított nekik „tényleges” létezést. A komplex számoknak ezt a „valódi” és „ideális” törzsfaktorokra 
való felbonthatósági elméletét azután Kronecker és Dedekind messzemenően általánosították az ún. algebrai 
számokra.  Egész  számú együtthatókkal  rendelkező  xn  +  a1xn-1 +  … +  an-1x  +  an =  0  algebrai  egyenlet 
gyökeiből  egész  számú  együtthatókkal  származtatható  számokat  algebrai  számoknak  nevezzük.  Ezek 
bizonyos számtartományt alkotnak, amit Dedekind „számtest”-nek nevezett. Ha az egyenlet utolsó tagjának 

az együtthatója an  = + 1, akkor
1
x

is egész szám, ilyenkor x-et egységnek nevezik, s a számtestben foglalt 

ilyen egész számokat „Integritástartomány”-nak. Kőnig könyve inkább Kronecker szemléletéhez áll közel, 
de felhasználja – sokszor egyszerűsítve – Dedekind eredményeit is.



A  másik  tétel  egy  német  matematikus,  Bernstein  eredménye  volt.  Az  utóbbi  tételről 

csakhamar  kiderült,  hogy az  alkalmazott  esetre  nem áll.  A hibát  leleplező  barátja,  David 

Hilbert vigasztaló és elismerő levele mutatja, mennyire szívére vette Kőnig ezt a „kudarcot”. 

Mint a kor nagy matematikusai közül annyian, ő is azon fáradozott, hogy rendet teremtsen a 

halmazelmélet által megzavart matematikai alapproblémák között.

Ehhez úgy látta, az szükséges, hogy magát a logikus gondolkozást helyezzük biztos, 

ellentmondásmentes alapokra. Erről a kérdésről szól utolsó könyve – amit teljesen nem is 

tudott befejezni, s fia, Kőnig Dénes adott ki –, a Neue Grundlagen der Logik, Arithmetik und  

Mengenlehre (Leipzig,  1914).  A  könyvben  centrális  szerepet  játszik  az 

ellentmondásmentességre  felépített  „gondolkozási  tartomány”  fogalma.  A  logika,  az 

aritmetika  és  a  halmazelmélet  mind  egy-egy ilyen  axiomatikusan  felépített  „gondolkozási 

tartománnyal”  reprezentálhatók,  s  az  így  körülírt,  Kőnig  által  „Cantor-féle  halmazoknak” 

nevezett halmazok mentesek a halmazelmélet zavaró paradoxonjaitól.

Kőnig munkásságával a matematika fejlődése Magyarországon is elérte végre a tartós, 

folyamatos haladás lehetőségét. Ebben a műegyetem mellett jelentős szerep jutott az 1872-

ben  alapított  kolozsvári  egyetemnek  is.  Itt  a  matematika  professzorainak,  Réthy Mórnak, 

Vályi  Gyulának és  az  egy ideig  szintén  Kolozsváron dolgozó Schlesinger  Lajosnak nagy 

szerepe volt Bolyai János munkásságának az elismertetése körül. Egyébként az új egyetem is 

követte  az  ország  technikai-gazdasági  fellendülését.  Réthy  egy,  a  legjobb  hajócsavar  és 

szélkerék technikai problémájának a megoldása során felmerült mozgásegyenlet vizsgálatát 

tűzte ki legtehetségesebb tanítványa, Vályi Gyula (1855–1913) disszertációs témájául. Ez volt 

az  első,  magyar  egyetemen  született  matematikai  doktori  értekezés,  ami  jelentős  önálló 

eredményeket  hozott.  Vályi  később,  mint  a  kolozsvári  egyetem  matematikaprofesszora, 

kitűnően felépített, szellemes előadásairól volt híres, amikben állandóan romló látása ellenére 

is tökéletesen lépést tartott kora szakirodalmával. Az első világháborút közvetlenül megelőző 

időkben  kitűnő  matematikusok  működtek  hosszabb-rövidebb  ideig  Kolozsvárott.  Vályi 

mellett sokáig itt tanított Schlesiger Lajos (1864–1934), egy ideig Fejér Lipót, Riesz Frigyes 

és Haar Alfréd.

A kolozsvári matematikai élet virágzásának az első világháború vetett véget. 1920 után 

pedig országszerte megszűnt az a matematika fejlődése szempontjából kedvező légkör, ami 

1914 előtt uralkodott az országban. A háborúban vesztette életét a felszínmérés elméletében 

úttörő  jelentőségű  Geőcze  Zoárd  (1873–1916)  és  az  egyik  legtöbbet  ígérő  matematikus, 

Zemplén  Győző.  Az  ország  vezetését  átvevő  szűklátókörű,  nemesi-középosztálybeli 

hivatalnok arisztokrácia nevelési elveiben is a száz évvel azelőtti rendi-nemesi Magyarország 



neoklasszicista, matematika-természettudomány ellenes ideáihoz kapcsolódott. 

Érthető, hogy ilyen körülmények között igen sok kitűnő matematikus – közöttük Riesz 

Marcell, Kármán Tódor, Szász Ottó, Szekeres György, Dienes Pál, Erdős Pál, Fekete Mihály, 

Neumann  János,  Pólya  György,  Szegő  Gábor,  Radó  Tibor,  Szilárd  Leó  –  kényszerült 

külföldre,  vagy  nem  jött  haza  külföldre  tanulmányai  után.  Közülük  sokat  ma  a  világ 

legnagyobb matematikusai tartanak számon.

Az itthon-maradtakra igen gyakran a legkülönfélébb anyagi és szellemi nélkülözések 

vártak, majd amikor a Horthy-fasizmus logikus végkifejlődéseként a nyilas terrorba torkollik, 

üldöztetés és halál. Bauer Mihály (1874–1945) pl. már régen világhírű matematikus volt, s 

itthon még mindig csak a Műegyetemre beosztott középiskolai tanárságig vitte. Kőnig Dénest, 

akinek  külföldön  kiadott  tankönyve  máig  népszerű,  1944-ben  öngyilkosságba  kergette  a 

rendszer.  Fiatal,  sokat ígérő matematikusok egész sorát pusztította el  a fasizmus, közöttük 

olyan tehetségeket, mint Schweitzer Miklós, Grünwald Géza, Lázár Dezső, Csillag Pál.

Hogy ez alatt a nehéz negyedszázad alatt a matematika európai szinten történő művelése 

nem veszett ki az országból, az leginkább talán Kürschák József (1864–1933), Haar Alfréd 

(1885–1933),  Riesz  Frigyes  (1880–1956)  és  Fejér  Lipót  (1880–1959)  munkájának 

köszönhető.

Kürschák a kor egyik legkitűnőbb matematikai pedagógusa volt. Mint mestere, Kőnig 

Gyula,  ő  is  az  önálló  matematikai  gondolkozásba  való  bevezetést  tartotta  a  matematikai 

oktatás  lényegének.  Az  ő  kezdeményezésükre  szervezték  meg  1894-ben  az  évenként 

megrendezendő matematikai versenyeket. A feladatokat és megoldásokat Kürschák részletes 

jegyzetekkel  látta  el,  amik  a  sok  ötletességet  igénylő,  de  elemi  természetű  feladatokat 

bekapcsolták a matematika egészébe. Kürschák az addigi versenyeket 1929-ben ’Matematikai 

versenytételek’ (Szeged,  1929)  címen  kiadta,  s  1963-ban  angolra  fordítva,  Szegő  Gábor 

előszavával, újra kiadták egy, a matematikai oktatás legsikerültebb műveit magába foglaló 

sorozatban (Hungarian Problem Book based on the Eötvös Competition. I. 1894–1905 – II.  

1906–1928. New York, 1963). Ez a könyv a magyar matematika egyik legjobb tradícióját, a 

sokoldalú és változatos feladatok megoldása iránti készséget képviseli.

Ugyanez a szellem éltette  a  szintén 1894-ben megindított  Középiskolai Matematikai  

Lapok gazdag feladatrovatát is, ami egyben a versenyek előkészítőjéül szolgált. Verseny és 

lapok így egy nagy pedagógiai egységet alkottak, ami biztosította a nehéz idők alatt is a fiatal  

matematikusok kiválogatását, s az önálló, alkotó matematikai munkára való nevelését. A két 

világháború  között  felnőtt  matematikusgárdánk  legkiválóbbjainak  a  nevei  mind  gyakran 

szerepelnek a feladatok díjnyertes megoldói között.



Amilyen  fontos  volt  a  szerepe  versenynek  és  lapoknak  a  matematikai  nevelés 

szempontjából,  ugyanolyan  nagy jelentősége  volt  az  első  európai  nívójú,  idegen  nyelven 

kiadott magyar matematikai folyóiratnak, a szegedi  Acta Scientarum Mathematicarumnak, a 

magyar matematikai eredmények világgal való megismertetése tekintetében. A szegedi Actát, 

amelynek első kötete 1922–23-ban jelent meg, Haar Alfréd és Riesz Frigyes hozták létre. Az 

Acta tudományos profilját sokáig az ő érdeklődésük és tudományos aktivitásuk szabta meg.

Riesz Frigyes mesterei a valós függvénytan új szakaszát elindító francia iskola nagyjai: 

Baire, Borel, Lebesgue voltak. Az ő munkájukhoz csatlakozik sokoldalú életművének talán 

legfontosabb része.  Egy általa,  s  tőle  függetlenül  Ernst  Fischer  által  1907-ben felfedezett 

fontos tétel segítségével felismerte, hogy bizonyos függvények megfelelő metrikával ellátott 

összessége és bizonyos végtelen sok koordinátával rendelkező vektorok megfelelő metrikával 

ellátott összessége között összeadást és skaláris szorzást tartó megfelelkezést lehet létesíteni. 

Így  ezeknek  a  függvényeknek  az  összessége  geometriai  sajátságokkal  látható  el,  úgy 

tekinthető, mint valamilyen különleges tér, egy ún. „függvénytér”. Ennek az összefüggésnek a 

mintájára  különféle,  még  bonyolultabb  függvénytereket  vezetett  be,  s  mindezekben  a 

függvényterekben  megadta  az  ún.  lineáris  műveletek  (az  összegezésnek  és  szorzásnak 

megfelelő tulajdonsággal rendelkező műveletek) legáltalánosabb alakját. Ebben az irányban 

haladt  tovább a  lengyel  matematikai  iskola  a  két  világháború  között  a  lineáris  operációk 

általános elméletének, s az ennek megfelelő ún. Banach-féle terek elméletének a megalkotása 

felé.  A függvényterek  elmélete,  az  ún.  funkcionálanalízis  ma  már  óriási,  egy ember  által 

áttekinthetetlen  szakmává  nőtt,  s  ennek  a  megteremtésében  döntő  szerepe  volt  Riesz 

Frigyesnek.

A két  világháború  közötti  korszakban  a  magyar  matematikai  kutatás  másik  nagy 

centruma  a  budapesti  tudományegyetemen  alakul  ki,  Fejér  Lipót  körül.  Fejér  a  berlini 

matematikai  iskola neveltje volt,  főleg H. A. Schwartz gyakorolt  rá erős hatást.  Schwartz 

Weierstrass  tanítványa  és  tanszéki  utóda  volt,  az  analízis  Weierstrass  által  megalapozott, 

szogorú, kritikai irányát folytatta tovább. H. A. Schwartz szemináriumában találkozott Fejér 

azzal a problémával, amely azután egész életére megszabta kutatásának irányát.

Már a 19. század ’30-as éveiben bevezetett Dirichlet egy, bizonyos függvények szélső 

értékeinek a meghatározására szolgáló elvet. Ezt az elvet ő maga és nyomában B. Riemann 

számos  matematikai  és  matematikai-fizikai  feladat  megoldásában  igen  nagy  sikerrel 

alkalmazták.  Azonban  Weierstrass  mindent  átható  kritikája  feltárta,  hogy  az  oly  jól 

használható Dirichlet-elv téves alapokon nyugszik, s így az alkalmazásával nyert eredmények 

is mind kérdésessé váltak. C. Neumann azután a körre vonatkozó Dirichlet-probléma esetében 



kimutatta,  hogy  az  elv  bizonyos  általános  feltételek  szerint  sinus  és  cosinus  függvények 

hatványainak  a  végtelen  sorába,  ún.  Fourier-sorba  fejthető  folytonos  függvények  esetére 

szigorúan  áll,  ehhez  csak  az  szükséges,  hogy  az  illető  folytonos  függvény  Fourier-sora 

mindenütt összetartó legyen. H. A. Schwartz azonban konstruált olyan mindenütt folytonos 

függvényt, aminek Fourier-sora bizonyos helyen széttartó, divergens.

Mármost Fejér arra a gondolatra jött rá, hogyha a Fourier-sor összegzésekor egy-egy 

rögzített  tagig  vett  részletösszeg  helyett  ezen  részletösszegek  számtani  közepeinek  a 

sorozatára  térünk  át,  akkor  ez  az  egy-egy  rögzített  tagig  vett  részletösszegek  számtani 

közepeiből  alkotott  sorozat  ott  is  összetartó  lesz,  ahol  maga a  részletösszegekből  alkotott 

sorozat, tehát a folytonos függvényt előállító Fourier-sor széttató.

Fejér ezen egyszerűnek tűnő, s mégis annyira fontos eredménye 1900-ban jelent meg a 

Francia  Tudományos  Akadémia  Értesítőjében,  s  erről  szól  1902-es,  híres  doktori 

disszertációja  is.  S  ehhez  csatlakozik  csaknem  egész  további  életműve.  A továbbiakban 

kimutatta,  hogy a Fourier-sorok részletösszegeinek számtani  közepelésével  könnyen lehet, 

sok szempontból jó tulajdonságú függvényeket konstruálni, s ezzel egyik úttörője lett egy, 

napjainkban  rohamosan  fejlődő,  fontos  matematikai  diszciplínának,  az  ún.  konstruktív 

függvénytannak.

Fejér  jelentőségét,  éppen  úgy,  mint  Vályi  Gyuláét,  nem  lehet  egyedül  megjelent 

dolgozatai  alapján  lemérni.  Fejér  is  nagyon  nagy  hatású  professzor  volt,  lelkes  előadó, 

körülötte nőtt ki, s ágazott szerte a matematika különböző területei felé az első összefüggő, 

folytonos  magyar  matematikai  iskola.  Ugyanazt  a  szerepet  tölti  be  ebben  a  tekintetben  a 

magyar matematikában, mint Korányi Sándor a magyar orvostudományban.

Fejérnek  és  Riesznek  igen  nagy  szerepe  volt  a  fasizmus  által  csaknem  teljesen 

összezúzott magyar matematikai élet feltámasztásában. A negyvenes évek végén valósággal 

élő  szimbólumai  voltak  a  magyar  matematikának.  Már  keveset  adtak  elő,  rövid,  féléves 

kollégiumokat. Fejér a Fourier-sorokról, Riesz az integrálegyenletekről. Fejér elmaradhatatlan 

körgallérjával,  hanyagul  öltözve,  Riesz  elegánsan,  csokornyakkendőben.  Fejér  csapongva 

vázolt  nagy,  szellemes  s  sokszor  triviálisan  egyszerűnek  ható  gondolatokat,  amiknek  a 

nehézsége  csak  akkor  derült  ki,  ha  az  ember  otthon,  a  jegyzetéből  próbálta  kibogozni  a 

hallottak  értelmét,  Riesz  mértéktartóan,  a  nehezebb  helyeken  könyvére  hivatkozva  rótta 

táblára kristálytiszta levezetéseit.

1946-ban – elsőként a magyar tudományos folyóiratok közül – újraindul az 1944-ben 

leállított  szegedi  Acta.  1947-ben  a  fasiszták  által  beszüntetett  Középiskolai  Matematikai  

Lapok kezdi  meg újra  működését,  1949-ben a  nagy múltú  Matematikai  és  Fizikai  Lapok 



utódaként a Matematikai Lapok, majd az Akadémia idegen nyelvű Actái. 1950-ben egy fiatal 

szegedi tudós, Szele Tibor (1918–1955) szerkesztésében Debrecenben is új matematikai lap 

születik  a  szegedi  Acta mintájára,  a  Publicationes  Mathematicae.  A lap  –  szerkesztője 

érdeklődési és munkakörének megfelelően – elsősorban a modern algebra tárgykörébe tartozó 

dolgozatokat  közölt,  s  csakhamar  olyan  nemzetközi  hírnévre  tett  szert,  hogy  a  szakma 

legkiválóbb szovjet  és  nyugati  képviselői  keresték  fel  közleményeikkel,  s  figyelték  egyre 

nagyobb érdeklődéssel a „debreceni algebrai iskola” – ahogy a nagy szovjet matematikus, A. 

G. Kuros nevezte a Szele körül összegyűlt fiatalok kis csoportját – működését. (…)



* Forrás: Vekerdi, László:  Einige Lehrbücher ungarischer Mathematiker der Aufklärung. In: Jubileumi csokor 
Csapodi Csaba tiszteletére. Tanulmányok. Szerk.: Rozsondai Marianne. Bp., 2002. Argumentum. pp. 351–368.





































Kálvinista és jezsuita matematikusok16

A matematika a felvilágosodás honi tankönyvirodalmában

„Azoknak,  a’ kik  Gyermekeket  tanitanak,  igen  jó  vólna  Tanítványaikat,  mentül  idejébben 

lehet,  az  Arithmeticára  fogni:  mert  tapasztalásbol  mondhatom,  hogy  arra  már  öt  ’s  hat 

esztendős korában alkalmatos a’ Gyermek; tsak hogy nem dérrel durral, hanem játék módjára 

kell apródonként elejibe adni: sőt semmit-sem fog-meg, könnyebben; ha tsak valami elméje 

van. Nem lehet pedig ki-mondani, melly igen hasznos a’ gyermeki elmének élesitésére az 

Arithmetica, és ha lehet, a’ Geometria. Igy szokik leg-jobban a’ gyermek arra-is, hogy minden 

dolgában magára vigyázó, rend’ szerető, és, a’ mint hivatják, punctualis légyen; mellyre igen 

nagy szüksége van a’ mi embereinknek. De ha egyéb haszna nem lenne-is, meg-leszsz ez, 

hogy igy inkább nem hijjába járnak a’ gyermekek az Oskolába: holott most úgy látjuk, hogy 

sok  ember  gyermek  korában  a’ Syntaxis-ig  sőt  fellyebb  is  el-ment  az  Oskolában,  a’ ki 

mindazáltal semmit nem tanúlt, a’ mivel vagy magának, vagy másnak használhatna: nem úgy, 

mint más tanúltabb Nemzeteknél: a’ kik között még Paraszt embert-is alig találhatnál, a’ ki a’ 

maga nyelvén való olvasás és irás mellett, Számvetést-is ne tudna; ha Deákul nem tanúlt-is.”17

Felejtsük  el  egy  pillanatra  a  jól  ismert  idézet  szerzőjét,  eredetét,  évszámát,  s 

irodalomtörténeti ismereteinkre hagyatkozva próbáljuk meg elhelyezni a honi művelődésben. 

A  nyelv  gördülékenysége  és  tisztasága  a  pedagógiai  hivatástudat,  sőt  lelkesültség,  a 

hivatkozás „más tanultabb Nemzetek”-re, s parasztok műveltségére, mint a nemzeti kultúra 

fokmérőjére,  leginkább  valahol  „a  magyar  felvilágosodás  jellegzetes  eszmeiségét  kísérő 

klasszicizmus”18 táján jelöli  ki  az idézett  szöveg helyét.  A klasszicizmus pedig  Bessenyei 

György  fölléptétől  (1772)  kezdődik  és  Csokonai  nagyszabású  lírai-epikai  életművében 

bontakozott ki (1793 és 1805 között).

Csakugyan,  Bessenyei  többször  is  hasonló értelemben s  hasonló szavakkal  sürgeti  a 

magyar nyelvű oktatást s tudományos művelődést, és még a kritikai hevület is rokon, ahogyan 

16 Forrás:  Vekerdi  László:  Kálvinista  és  jezsuita  matematikusok.  A  matematika  a  felvilágosodás  honi 
tankönyvirodalmában. = Természet Világa 140 (2009) No. 4. pp. 162–167. – Néhány éve került elő Vekerdi 
László  kézirathalmaiból  ez  az  eddig  még  nem közölt  írás.  A hetvenes  évek  elején  íródott,  de  értékeit  
megőrizte. Erről most olvasóink is meggyőződhetnek. (– Staar Gyula megj.) 

17 Arithmetica,  vagy  számvetésnek  mestersége,  mellyet  irt  és  közönséges  haszonra,  főképen  a’ Magyar 
Országon  elő-fordúlható  dolgokra  alkalmaztatni  igyekezett  MAROTHI  GYÖRGY,  D.  P.  Debretzenben. 
Nyomtt. Margitai János által. 1743. Esztendőben. 377, 8 p. (Idézetet lásd: p. 7.)

18 Szauder József: Az Estve és az Álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Bp., 1970. Szépirodalmi. p. 112.



sürgeti. Csak éppen Maróthi professzor Arithmeticája jó emberöltőnyi idővel korábban hirdeti 

s  valósítja  meg  a  „felvilágosult  klasszicizmus”  fennkölt  pedagógiai  s  nyelvművelői 

eszményeit, s vállalja reform-buzgalmát.

Maróthi György pedagógusi nagyságát már Jausz Béla19 és Ligeti Béla20 is méltatta.

Szénássy Barna pedig nemcsak a külföldi tanulmányút jelentőségére mutatott reá a híres 

debreceni  professzor  pedagógiai  nézetének  fejlődésében,21 hanem  nyomatékosan 

figyelmeztetett  arra  is,  hogy milyen  nagy szerepe  volt  az  Arithmetica  sikerében  az  „ízes 

magyar nyelvnek”,22 függetlenül attól a „nyelvújítói” gyakorlattól, amit már Keresztesi Mária 

elemzett a magyar matematikai műnyelv történetéről szóló értekezésében.23 Ámde Maróthi 

teljesebb  szellemi  portréját,  törekvéseinek  összetevőit,  s  nevelői  munkásságának  eszmei 

dimenzióit  igazában csak azóta ismerjük,  amióta Lengyel  Imre és Tóth Béla kiadta Jakob 

Christoph Beck bázeli professzornak írt leveleit.24

A klasszikus latinsággal s a műfaj – XVIII. században újraéledt – humanista szabályai 

szerint  írt  levelek  jelentősége  azonban  nem korlátozódik  Maróthi  személyére,  s  nemcsak 

azért,  mert  városa  viszontagságairól  –  például  az  1739.  évi  nagy  pestisről  –  és  polgárai 

mentalitásáról is beszámol távoli barátjának. Azért is, s elsősorban azért, mert a levelekben 

említett vagy kért könyvek, az érintett vagy többé-kevésbé részletesen megtárgyalt problémák 

antikvitásismeret  és  természettudományos  műveltség  ugyanazon ötvözetére utalnak,  ami  – 

szemben  a  német  pietista  „Aufklärung”-gal  –  a  XVIII.  század  húszas-harmincas  éveitől 

kezdve  szinte  kivétel  nélkül  jellemzi  Nyugat-Európa  nagy szellemi  mozgalmait.  Maróthi 

Beckhez írt levelei tehát valóságos tudománytörténeti kövületekként segítenek meghatározni 

mintegy  a  „korát”  annak  a  „rétegnek”,  melyben  ő  és  pályatársai  éltek  s  dolgoztak. 

Mindenekelőtt a réteg térbeli folytatását találjuk azonnal Bécs és a német világ átugrásával, 

Nyugat-Európában.  Kivált  Peter  Gay  elemezte  szépen  ezt  a  nyugat-európai 

19 Jausz  Béla:  Maróthi  György.  Debrecen,  1956.  pp.  31–62.  (Különlenyomat,  a  Kossuth  Lajos 
Tudományegyetem 1956. évi Actájából) 

20 Ligeti Béla: Maróthi György 200 éves Arithmeticája (1743–1943). Szeged, 1943. 18 p. (Klny. A Cselekvés 
Iskolája 1943/44. évi 1–4. számából)

21 Szénássy Barna: Maróthi György. = Építünk 3 (1952) No. 2. pp. 52–60.
22 Szénássy Barna: A magyarországi matematika története. Bp., 1970. Akadémiai Kiadó. p. 47.
23 Keresztesi  Mária:  A  magyar  matematikai  műnyelv  története.  Debrecen,  1935.  Harmathy.  34  p. 

(Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Matematikai Szemináriumából 11.)
24 Lengyel  Imre – Tóth Béla:  Maróthi  György külföldi  tanulmányútja.  Adatok pályakezdéséhez, könyvtára 

keletkezéséhez Jakob Christoph Beckkel folytatott levelezéséből. = Könyv és Könyvtár 8 (1970) No. 1. p. 
136.; Lengyel Imre – Tóth Béla: Maróthi György nevelési törekvéseinek külföldi gyökerei. Debrecen, 1971. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. pp. 53–102. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtárának Közleményei 76.) – Vekerdi László kéziratának lezárása után jelent meg Tóth Béla összegző  
munkája: Tóth Béla: Maróthi György. Debrecen, 1994. DAB. 327 p. (A kötetnek az ajánlását Vekerdi László 
írta, amelyben megemlíti, hogy Tóth Béla „mindent tud Maróthiról és mindenről tud, amit róla írtak”. A 
szerző kötetét 1981-ben állította össze, amely végül is csak 1994-ben került ki a sajtó alól – a szerk. megj.)



„felvilágosodást”,25 melynek  kifejezetten  „városi”  és  „polgári”  közegében  az  antikvitás 

„modern”  és  egyáltalában  nem  „klasszika-filológiai”  jellegű  kultusza  harmonikusan 

elegyedett az új természetszemlélet józan és kritikus empirizmusával. A nemzeti nyelv itt már 

századok óta az ismeretszerzés és ismeretközlés természetes eszközeként szerepelt, de – kivált 

nem  angol  vagy  nem  francia  nyelvterületen  –  a  kiművelt  s  modern  tartalom  közlésére 

alkalmassá  tett  latin  a  tudományos  –  főleg  a  természettudományos  –  műveltség  lingua 

francájaként élt tovább mindenfelé. S mindenfelé nyelvi vagy egyéb természetű konfliktus 

nélkül.  Magyar nyelvű aritmetikák hosszú sora s  Maróthi Arithmeticájának kiváló magyar 

nyelve mutatja, hogy lényegében nálunk is nyitva állott a fejlődésnek ez az útja. S ha később 

lezárult, s Dugonics és Kazinczy nyomán a nyelvi konfliktusokkal terhes utat választotta, az 

részben annak is tulajdonítható, hogy a magyar felvilágosodás a „nyugati út” helyett a német 

„Aufklärung”-ot választotta.

De  egyáltalában  nem  teljesen,  s  főleg  nem  korán.  Modern  klasszicitás  és  új 

természetszemlélet Maróthi leveleiből megismert együttese ugyanis sokáig élt még a magyar 

szellemi  „rétegekben”,  elsősorban persze  Debrecenben,  ahol  Földi  Jánosig,  Csokonaiig  és 

Fazekas Mihályig követhető. Julow Viktor kitűnő Fazekas-monográfiájában26 évtizeddel Peter 

Gay  nagy  szintézise  előtt  leírta  már  „természettudományos  gondolkozás”  és  modern 

antikvitáskultusz jellegzetes debreceni változatát, s finoman elemezte azokat a társadalmi s 

szellemi  tényezőket,  melyek,  elsősorban  a  Kollégium  jóvoltából,  Debrecen  homokjára 

varázsolták  –  gyakran  bumfordi  és  plebejus  „afféle  mackó-balett”  formában  –  a  francia 

„rokokó” művészetét s gondolatvilágát.

Maróthi  s  Fazekas  között  egyébként  közvetlen  kapcsolatot  létesít  Hatvani  István: 

Maróthi  tanítványa  s  Fazekas  professzora.  Maróthi  Beckhez  írt  leveleinek  kiadásáig  a 

Kollégium  két  nagy  professzora  közül  Hatvani  élete  s  alakja  állott  hasonlíthatatlanabbul 

plasztikusabban előttünk, a róla szóló legendák s tanulmányok ellenére is. A levelek kiadása 

azonban nemcsak Maróthi alakját s eszmei hátterét világosította meg, más fényt vet Hatvani 

professzori működésére is Horváth Róbert alapos Hatvani-monográfiájában.27

Részletesen elemezte,  milyen alapvetően különbözik Hatvani matematikai statisztikai 

szemlélete a XVIII.  század második felében Németország-szerte  s egyre inkább nálunk is 

uralkodó  honismereti-leíró  államtudományi  iránytól.  Hatvani  külföldi  tanulmányútját  s 

forrásait  ismertetve  azt  is  megállapította,  hogy  a  debreceni  professzor  a  svájci-holland-
25 Gay, Peter: The enlightenment. An interpretation. The rise of modern paganism. London, 1966. Weidenfeld 

and Nicolson. 555, 16, 13. p.
26 Julow Viktor: Fazekas Mihály. Bp., 1955. Művelt Nép. 222 p., 1 t. (Nagy magyar írók) 
27 Horváth Róbert: Hatvani István professzor (1718–1786) és a magyar statisztikai tudomány kezdetei. Bp., 

1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 323 p.



francia-angol szerzők valószínűségszámítással megalapozott  politikai aritmetikai módszerét 

követte. S még azt is észrevette, hogy Hatvani gazdasági eszméi – ahogyan a XVIII. század 

közepén  írt  filozófia-tankönyvéből  megismerhetők  –  sokkal  inkább  illenek  a  kor  nyugat-

európai  reformgondolkozásába,  semmint  a  német  világában  divatos  késő  feudális 

államtudományi merkantilizmusba. Sőt, már arra is figyelmeztetett, hogy Hatvani ezen a téren 

is  debreceni  tanáraitól,  elsősorban  Maróthitól  nyerhetett  korai  indíttatást.28 Maróthi 

Arithmeticája  csakugyan  kifejezetten  „kereskedelmi  számtan”;  nemcsak  előszavában 

ismertetett  célja,  hanem  példái  s  módszere  szerint  is.  A példák  egynémelyike  valóságos 

kereskedői „esettanulmány” meglehetősen bonyolult pénzügyi helyzetek megoldására; de a 

legegyszerűbb példák is valóságosak és életből lesettek, s mi sincs távolabb tőlük, mint a kor 

legtöbb  német  aritmetikáját  elárasztó  wolffiánus  aufklérista  fontoskodás,  mely  bonyolult 

definíciók és álaxiómák hálójával szövi át meg át a legegyszerűbb szabályokat is. Maróthi 

ellenben mesterséges uniformizálás helyett a gyakorlati eljárások sokféleségét hangsúlyozza. 

„Mert a’ mennyiféle a’ pénz, annyiféle lehet a’ Praktika.”29

A  praktikus  szempontok  hangsúlyozása  s  érvényesítése  azonban  sohasem  elvi, 

matematikai  engedmények  árán  történik.  Szénássy  Barna  Maróthi-tanulmányban  s 

matematikatörténetében egyaránt kellőképpen figyelmeztetett már reá, hogy az Arithmetica e 

tekintetben a kor legjobb elemi fokú tankönyveivel egyenértékű. A szerző által is várt kedvező 

fogadtatása30 és tartós használata pedig azt mutatja, hogy a debreceni polgároknak elég „eszük 

és képzeletük” volt a könyv megbecsülésére. A XVIII. században három kiadásban, csaknem 

10 ezer példányban fogyott el.

A XVIII.  század  közepén  Debrecen  még  az  ország  legnépesebb  s  legforgalmasabb 

városa volt.  Jelentősége  azonban gyorsan  csökkent,  mert  a  megélénkülő  dunai  hajózás,  a 

központi helyzet, a kormányhivatalok s nemsokára a felsőoktatás erőteljes központosítása, a 

felvilágosult abszolutizmus úgyszólván minden egyes intézkedése, de még a jakobinusok pöre 

és a későbbi gabonakonjunktúra is Pest és Buda egyre inkább vitathatatlanná váló elsőbbségét 

erősítette.  S  a  fölnövekvő  Pest  és  Buda  szellemi  életében  is  egészen  másféle  mintákat  s 

reményeket  követett,  mint  az  önerejéből  felnövekedett,  s  Nyugattal  közvetlen  kontaktust 

kereső  és  találó  Debrecen.  A XVIII.  század  közepén  azonban  még  legföljebb  ha  sejteni 

lehetett  az  erőviszonyok alakulását;  Debrecen az önmagukban is  tekintélyes  hajdúvárosok 

28 Lásd: Horváth Róbert id mű p. 208. 
29 Arithmetica… 3. kiad. Debrecen, 1782. Margitai János. p. 242.
30 Lengyel  Imre  –  Tóth  Béla:  Maróthi  György nevelési  törekvéseinek  külföldi  gyökerei,  p.  93.  19.  levél  

(latinul), 1743. szept. 2.: „Most egy aritmetikát írtam, hazai nyelven; ez rövidesen elhagyja a nyomdát. Majd  
meglátom, milyen lélekkel fogadják polgártársaim; bizony, hacsak nem nagyon csalódom, tetszenie kellene 
azoknak, akikben van ízlés és szellem: bizonnyal ezt kíséreltem meg elérni.” (– Schiller Róbert fordítása)



szellemi  s  gazdasági  centrumában  akkor  még  valóságos  kis  olasz  városállamocskához 

hasonlóan élt, gazdasági kiváltságai s vallása egymással összeépült s egymást erősítő bástyái 

megett.  Ebben  a  különös  kváziteokratikus  ökonómiában  a  Kollégium  szerepe  minden 

tekintetben  óriási  volt:  nemcsak  a  város  „agyvelejét”,  hanem  szinte  „gazdaságpolitikai” 

centrumát  is  képviselte;  a  város  két  nagy  XVIII.  századi  főbírája,  Domokos  Márton  s 

Domokos Lajos azért törődött annyit s olyan intenzíven a Kollégium ügyeivel, s elsősorban a 

Kollégium  önálló  neveléstörekvései  miatt  harcolt  Bécs  olyan  elszántan  Debrecen  ellen, 

ahogyan Révész Imre Domokos Lajosról szóló szép monográfiájában megmutatta. 

Ez a szellemi klíma, mely kölcsönösen egymáshoz kapcsolta s emelte a XVIII. század 

közepén  várost  s  iskoláját,  tükröződik  Hatvani  professzor  Introductio  ad  principia  

philosophiae solidioris31 című művében. Az  Introductio előszavában említett célja szerint a 

tanulóifjúságot  lett  volna  hivatott  megvédeni  az  ateizmus  csábításától,  mégpedig  az 

angolszász  világban  divatos  „természetes  teológia”  segítségével.  A természetes  teológia 

emlegetése azonban inkább csak konvenció, valójában semmi köze sincs a könyvnek ehhez a 

XVIII. században fölélesztett skolasztikus természetfilozófiához, mely a csillagok járásában s 

a  bogarak  lábában  egyaránt  Isten  nagyobb  dicsőségét  s  jóságát  vélte  fölfedezni.  Az 

Introductio ellenben önmagáért firtatja a megismerés problémáját, s voltaképpen a divatos 

későkartéziánus és leibniziánus filozófiák ismeretelméleti apriorizmusát ellenző terjedelmes 

vitairat.  A kor  Nyugat-Európa-szerte  divatos  neobaconiánus-lockeiánus  ismeretelméleteitől 

azonban  megkülönbözteti  az  a  nagy  szerep,  amit  Hatvani  a  matematikának  tulajdonít  a 

megismerésben, vagy ahogyan ő nevezi, az „igazság” feltalálásában. A matematikát ugyanis 

az emberi szellem egyenesen a bizonyíthatóan igaz – vagy bizonyíthatóan hamis – állítások 

felkeresésére hozta  létre.  A matematika tárgya a bizonyítható,  „abszolút  biztos” igazságok 

megtalálása. 

„Adva vannak ugyanis bizonyos szabályok – írja a XXXIV. §-ban –, melyek által az 

értelem  irányíttatik  a  rejtett  igazságok  kutatására,  kidolgozására,  azaz  föltalálására. 

Ilyen  az  algebra és  mindenféle  matematikai  analízis,  melyek  azelőtt  ismeretlen 

igazságokat hoznak napvilágra, s így kiterjesztik a tudományok határait. A filozófiának 

azt a részét, mely az értelmet a rejtett igazságokra irányító szabályokat magyarázza: 

feltalálás  művészetének  nevezzük.  Az  ars  inveniendi  a  rejtett  igazságokat  föltáró 

tudomány.”

31 Introductio ad principia philosophiae solidioris. Cui accedit observatio elevationis poli Debrecinensis. In 
usus auditorum. Debrecini, 1757. Kállai. XV, 304 p., 1 t. 



Ez  az  ars  inveniendi  azonban  nem  magukra  a  dolgokra,  hanem  az  összefüggéseikre,  a 

viszonyaikra irányul. És éppen így s itt jut óriási szerephez a matematika. Mert „a matematika 

– írja a LXXIX. §-ban – nem magukat a dolgokat vizsgálja, se nem azt, hogy a létezők ilyen 

vagy amolyan neméhez tartoznak-e; azt sem keresi, mi légyen egy tárgy, egy anyag, egy test s  

mi a természete; a matematika egyedül azt vizsgálja, milyen összefüggés áll fönn növekedni s 

csökkenni képes dolgok mennyiségei között”. Éppen ezért biztosabb s fundamentálisabb a 

megismerésben  minden  más  tudománynál,  de  épp  ezért  önmagában  elégtelen  a  világ 

megismerésére. Az anyagot a természet megismeréséhez csak a tapasztalat szolgáltathatja. S 

Hatvani példák özönével mutatja meg, hogyan. Mai szemmel olvasva talán ezek a példák a 

könyv  legsikerültebb  részei.  Ügyesen  válogatottak,  frissek,  majdnem  mindig  a  korabeli 

nyugat-európai „érdeklődési mező” élvonalából származnak.

Erősen foglalkoztatta például az idő tájt  az egész művelt  világot a Föld alakjának a 

kérdése. Nagy érdeklődéssel figyelték Bouguer és La Condamine dél-amerikai expedícióját s 

tudós közleményekben, könyvekben és divatos szalonokban egyaránt ismertették s tárgyalták 

eredményeit. Részletesen leírja – mégpedig a legjobb forrásokra hivatkozva – Hatvani is; s a 

példát  aztán  nemcsak  arra  használja,  hogy  érdekesen  demonstrálja  általa  a  tömegvonzás 

tulajdonságait, hanem arra is, sőt elsősorban arra, hogy megingassa általa az a priori elvekre 

építő  természetmagyarázatok hitelét.  Az az  egyszerű  kísérlet  tehát,  hogy a  nagy tömegek 

eltérítik  az  ingát  a  függőlegestől,  a  debreceni  filozófus  eszmei  fegyvertárában  a 

későkartéziánus-leibniziánus racionalizmus elleni harc eszközévé vált, Maupertuis, Clairaut, 

Musschenbroek és 's-Gravesande modern empirizmusának védelmében.

Maupertuis egyébként is gyakran szerepel a könyvben; lényegesen gyakrabban, mint 

ahogyan azt század közepi ismertsége s főleg elismertsége indokolná. Hatvani jó szemére s 

tájékozódásának erős nyugatiságára vall, hogy meglátta a zseniális francia jelentőségét akkor, 

amikor a német Aufklärung még a példátlanul lapos Wolff dicséretétől zengett.

De az Introductio könnyedségével, szellemességével, eleganciájával különben is sokkal 

inkább hasonlít a francia, angol, olasz philosophes gondolatvilágára, semmint az Aufklärung 

nehézveretű  és  kegyes  okfejtéseire.  Az  antikvitáskultusz  és  a  modern  empirista 

természetszemlélet ötvözete, az apriorisztikus racionalista filozófiák elleni vitatkozókedv, a 

mennyiségi módszerek elvi és gyakorlati alkalmazása a megismerésben: megannyi jegy, mely 

egyértelműen  kijelöli  az  Introductio helyét  a  korabeli  nyugat-európai  eszmeáramlatok 

közvetlen  szomszédságában.  Magyar  földön  Maróthi  s  Hatvani  gondolatvilágának 

legközelebbi rokonai Bessenyei, Csokonai, Fazekas Mihály munkásságában találhatók; csak 

éppen amit az irodalomtörténet-írás a magyar „felvilágosodás” kezdetének vél bennük, az egy 



hosszú, félévszázados fejlődés vége. Egy hosszú fejlődésé, mely az Aufklärung közvetítése 

nélkül, közvetlenül a világosság nyugat-európai forrásaiból táplálkozott, s Bécset és Göttingát 

megkerülve  és  megelőzve  elültette  a  hajdúsági  homokon  a  nyugati  szellemi  fejlődés 

legfrissebb virágait. Persze a francia szellem honi hatásával foglalkozó hatalmas irodalomban 

hiába  keressük  Maróthi  vagy  Hatvani  nevét,  de  Julow  Viktor  Fazekas-monográfiájában 

megtaláljuk  mindkettőt  a  maga  helyén,  a  könyv  Debrecen  „franciaságát”  firtató  elemző 

fejezetében. Bessenyei korai elhallgatása, Csokonai tragédiája, Fazekas magányossága a honi, 

nyugati  forrásokból  táplálkozó  helyi  világosodás  elakadásával  egyidejű  jelenség;  a 

természetes fejlődést fölváltotta Dugonics és Kazinczy látszólag erősen különböző, valójában 

azonban egyazon tőről kihajtó aufklérizmusa.

Nem a debreceni kálvinista felvilágosodás volt különben az egyetlen, amely elakadt a 

XVIII.  század  mozgalmas  és  sokféle  ágból  összetevődő  honi  szellemi  életében.  Hasonló 

sorsra jutott  a „jezsuita felvilágosodás” is.  A két  szó kapcsolása talán különösen hangzik, 

főként  azért,  mert  immár  évszázadosnál  hosszabb  történészgyakorlat  töltötte  meg  erősen 

negatív érzelmi értékekkel az egyik, s pozitívval a másik szót. A tudományok fejlődésében 

azonban  a  „jezsuita”  szó  nem  okvetlenül  egyenértékű  a  sötétség  bajnokával,  s  a 

„felvilágosodás” nem föltétlenül – s főleg nem feltétel nélkül – azonosítható a tudományos 

gondolkozás  haladásával.  A jezsuita  rend  a  XVII.  század  végétől  a  bollandisták  nyomán 

többfelé fontos szerepet játszott a történetírás módszertani fejlődésében, s a XVIII. század 

húszas–harmincas  éveitől  kezdve  fokozódó  lendülettel  igyekezett  beépíteni  oktatási 

rendszerébe  a  természettudományok  legújabb  eredményeit.  Eduard  Winter  jozefinizmus-

monográfiájából32 is  jól  ismert,  mekkora  szerepük  volt  a  jezsuita  atyának  a  cseh 

felvilágosodásban; s nem csupán a newtoniánizmus egyetemi meghonosításában, hanem az 

induló cseh tudományos élet  megszervezésében is.  A magyar  jezsuiták,  illetve a jezsuiták 

kezén lévő felsőfokú oktatás is csatlakozott a nyugat-európai természettudomány legfrissebb 

eredményeihez  a  XVIII.  század  közepén;  ezt  a  folyamatot  Csapodi  Csaba  elemezte  a 

nagyszombati  egyetem tankönyvei  alapján.  Gondos  analízisében33 nemcsak  azt  állapította 

meg, hogy a nagyszombati egyetem filozófiaoktatásában a század közepén már helyet kapnak 

a kor legújabb fizikai ismeretei, hanem azt is, „hogy a magyar jezsuiták munkáiban mennyire 

hiányzanak a legismertebb haladó irányú német  jezsuiták is… ugyanakkor,  amikor  angol, 

francia,  olasz,  németalföldi  filozófusok  neveinek  egész  tömegével  találkozunk.  A 

32 Winter, Eduard: Der Josephinismus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740–1848. 
Berlin, 1962. Rütten und Loening. 380 p.

33 Csapodi Csaba: Két világ határán. Fejezet a magyar felvilágosodás történetéből. = Századok 79–80 (1945–
46) No. 1–6. pp. 85–137. 



természettudományokban  vezető  Anglia  fizikai-kémiai-élettani  eredményei,  nyugat  és  dél 

filozófiája és fizikai ismeretei közvetlenül jutnak el a magyar jezsuitákhoz.”

A század közepén tehát sokkal kisebb területen hatott a német „közvetítés”, mint azt a 

közép-  és  kelet-európai  felvilágosodás  honi  és  német  irodalma  általában  tanítja,  akár 

szellemtörténeti  indíttatású,  mint  Fritz  Valjavec,34 akár  marxista,  mint  Eduard  Winter.  A 

jezsuiták  közvetlen  nyugati  s  itáliai  kapcsolatait  is  tekintve  elmondhatjuk,  hogy  a  honi 

felsőoktatás nagy része a nyugati eszmeáramlatok hatása alatt állott. S a jelenség a jezsuiták 

esetében sem korlátozódik a felsőfokú oktatásra.

Mert  akárcsak  Maróthi  Arithmeticája  Debrecenben,  a  legkiválóbb  jezsuita  elemi 

aritmetika és algebra, Hell Miksa Elementája is35 erősen különbözik a korabeli hasonló német 

tankönyvektől. Mindenekelőtt Hell a rend neokartéziánus tradícióinak megfelelően geometriai 

reprezentációban  tárgyalja  a  műveleteket,  még  a  tizedes  törtekkel  való  számolást  is;  ami 

önmagában is jelentős teljesítmény, annál is inkább, mert a tizedes törtek akkoriban elemi 

tankönyvekben  nemigen  jelentek  meg.  De  geometriai  interpretáció  segítségével  vezeti  be 

például a negatív számok fogalmát is: a szoba közepén helyezi el a tanulót, s az ajtó felé 

történő  lépéseket  pozitívnak,  a  helyben  maradást  nullának,  az  ajtóval  ellenkező  irányba 

történő  lépéseket  negatívnak  számítja.  Így  már  kezdetben  hozzászoktatja  a  tanulót,  hogy 

algebrai fogalmakat s műveleteket geometriailag interpretáljon, s nyilvánvaló például, hogy a 

pozitív és negatív „tengelyű” szobától nem nehéz megtennie az utat a koordináta-rendszerig s 

az analitikus geometriáig.

S csakugyan, éppen ezt az utat követte a rend tanmenete, amint például a nagy raguzai 

jezsuita,  Ruggero  Giuseppe  Boscovich  Rómában  1752-ben  megjelent Elementa 

matheseosában  látható.  Ebben  a  kitűnő  könyvben  a  nagy  jezsuita  algebrai  egyenletek 

alkalmazását tárgyalja geometriai problémák megoldására, követve s fejlesztve benne azt az 

utat, amit Newton kezdett Arithmetica universalisában.

Boscovich  hatását  a  honi  tudomány  fejlődésére  erősen  fokozta  az  is,  hogy  évekig 

tartózkodott a század közepén Bécsben, éppen akkor, amikor a királynő mélyreható tanügyi 

reformjait  készítették  elő  tanácsosai  Van  Swieten  vezetésével.  Van  Swieten,  persze  mint 

szabadkőműves,  nem nagyon kedvelte  a  jezsuitákat,  annál  inkább  szerette  viszont  őket  a 

kegyes  királynő,  s  végül  épp matematikai  s  fizikai  téren – amihez az orvos Van Swieten 

kevéssé értett – nem egyszer a tudós jezsuiták befolyása érvényesült. Boscovich körül ugyanis 

34 Valjavec, Fritz: Geschichte der Abendländischen Aufklärung. Wien – München, 1961. Verlag Herold. 378 p.
35 Elementa mathematica naturali philosophiae ancillantia ad prefixam in scholi nostri normam concinnata a P. 

Maximiliano  Höll.  Tomulus  I.  Complectens  elementa  arithmeticae  numericae,  et  literalis,  seu  algebrae. 
Kolozsvár, 1755. Typ. Acad. S. J. XVI, 304, 4. p., 1 t.



egész kis tudóskör képződött,  ahová Hell  is  tartozott,  aki akkor már udvari  csillagászként 

Bécsben  működött,  s  a  kis  tudóskör  azután  is  együtt  maradt,  hogy Boscovich  Milánóba 

távozott, ekkor sem szakítva meg azonban kapcsolatát a Habsburg fővárossal. Ennek az első 

„bécsi kör”-nek a tudományos színvonalát s lelkiismeretességét egyébként szépen mutatják 

összegyűjtött  dolgozataik,  amit  már  a  rend  föloszlatása  után  adtak  ki  Beyträge  zu  

verschiedenen Wissenschaften von einigen Oesterreichischen Gelehrten címmel, 1775-ben.

Itt  közölt  egy  érdekes  tanulmányt  Makó  Pál,  a  Theresianum  matematika-fizika 

professzora az északi fényről;  s nem csupán a jelenség „elektromos” eredetét  tételezte föl 

benne, hanem utalt a Nappal való összefüggésére is. Makó Pál 1763-ban, 39 éves korában 

került  professzornak  a  Theresianumba,  miután  a  rend  különféle  iskoláiban,  köztük  a 

nagyszombati  egyetemen  tanított,  s  működött  a  bécsi  egyetemen  is.  A kiválóan  képzett 

magyar jezsuita ennek ellenére igen gyengén tudott németül; úgyhogy mikor a Theresianumba 

került, ahol a tárgyak egy részét ezen a nyelven kellett előadnia, nem kis gondot okozott neki 

a nyelv megtanulása. Ezt az életrajzi apróságot azért érdemes megjegyezni, mert önmagában 

is világosan mutatja,  hogy Makó neveltetésében s tudományos munkájában aligha lehetett 

szerepe német aufklérista hatásnak. Meglátszik ez természetesen könyveiből is, melyek mind 

a magyar jezsuiták közvetlen nyugati s itáliai orientációját sugározzák.

Makó  termékeny  szerző  volt;  számos  logikai,  matematikai  s  fizikai  tankönyvet  írt, 

melyek a maguk korában Monarchia-szerte, sőt Európa-szerte közkedveltségnek örvendtek.36 

Logikája, mely 1759-ben jelent meg először, csak latinul nyolc kiadást ért meg, olaszul pedig 

még 1819-ben is kiadták. Legnagyobb hatású s legfontosabb könyve azonban valószínűleg 

kitűnő infinitezimális  számítása  volt,  a  Calculi  Differentialis  et  Integralis  Institutio (mely 

1768-ban jelent meg Bécsben), s a hozzá csatlakozó – ahogyan ma mondanánk – analitikus 

geometriája,  a  De arithmeticis,  et  geometricis  aequationum resolutionibus  libri  duo,  mely 

1770-ben jött ki, úgyszintén Bécsben.

A XVIII. század második felében differenciál- és integrálszámításról s pláne egyenle-

tekről rengeteg könyv jelent meg. S ebben a nagy nemzetközi mezőnyben Makó két könyve 

általános  elismerést  vívott  ki,  mindenfelé  használták  s  idézték.  Az  egyenletekről  szóló 

könyvét még a nagy Cantor is megemlíti, néhány dicsérő sor kíséretében. Részletesen és szak-

szerűen ismerteti persze a könyveket Szénássy magyar matematikatörténete; s kivált az analí-

zis ügyes és sokoldalú alkalmazását emeli ki, a tetszetős mechanikai és fizikai feladatokat.
36 Makóra vonatkozóan Wirth Lajos  közölt  újabb  kutatási  eredményeket  három munkájában:  Wirth Lajos: 

Makó Pál élete és életműve. Az ábrákat kész.:  Mizsei  Béla.  Sajtó alá rend.: Magyar Tudománytörténeti  
Intézet.  Jászberény,  1997.  Jászberényi  Tanítóképző  Főiskola.  39  p.;  Adatok  Makó  Pálról,  családjáról, 
életművéről. In: Jászsági Évkönyv. Jászberény, 2009. pp. 98–113.; Teréziánumi vizsgatételek mechanikából, 
Jászberény, 2010. 32 p. (– a szerk. megj.)



Csakugyan,  Makó  infinitezimális-számítás  könyve  világos,  tisztán  meghatározott 

feltételekből  könnyen  érthető,  elegáns  érveléssel  halad  meglehetősen  bonyolult 

alkalmazásokig;  például  részletesen  tárgyalja  a  görbe  viselkedését  egy  adott  pont 

környezetében,  az  evolvens  és  az  evoluta  problémáját,  a  görbületi  kör  sugarának 

meghatározását  s  hasonló  klasszikus  differenciálgeometriai  kérdéseket.  A könyv  második 

része  az  integrálszámítást  tárgyalja.  Két  nagy  problémakört  különböztet  meg:  azokat  a 

feladatokat, melyek megoldása – mai szóval – határozott integrál alkalmazását követeli meg, s 

azokat, amelyekhez határozatlan integrál szükséges. Mindkét fogalmat világosan vezeti be, s 

kitűnően választott példákkal illusztrálja. Világosan és explicite kimondja – s használja – az 

alaptételt, de természetesen a határozott integrál fogalmát nem definiálja. Mai szempontból is 

kielégítő azonban a határozatlan integrál – azaz a fordított érintőprobléma – tárgyalása. Persze 

Makó  esetében  is  ugyanaz  érvényes,  amit  Ch.  J.  Scriba  Newtonnal  és  Leibniz-cel 

kapcsolatban hangsúlyozott: „igen erős még a geometriai szempont: az integrálás… még nem 

absztrakt eljárás, hanem formalizált geometriai művelet”.37 De ezzel a formalizált geometriai 

művelettel a legkülönfélébb differenciálegyenleteket sikerült elegánsan s könnyen integrálnia, 

s  mindig  geometriai  és  fizikai  példák  tömegével  világosítja  meg  az  eljárások  értelmét  s 

indokolja bevezetésüket. A könyv a brachistochron-probléma szellemes tárgyalásával zárul, s 

így  a  kor  egyik  izgalmas,  s  a  mechanikai  alkalmazások  szempontjából  tán  legfontosabb 

matematikai módszeréig: a variációszámításig vezeti az olvasót.

Másik könyve tulajdonképpen a síkgörbék analitikus geometriáját tárgyalja. A könyv 

első része első- és magasabb fokú egyenletek, valamint lineáris egyenletrendszerek általános 

elméletéről  szól,  többnyire  Euler  és  Clairaut  könyvei  alapján.  Foglalkozik  gyökközelítő 

eljárásokkal  is,  s  az  egyenletpolinom  egymás  utáni  deriválására  alapuló  alsó-,  illetve 

felsőkorlát-meghatározásokkal.  Mindezek  –  Newton  Arithmetica  universalisa  és  Euler 

közkedvelt  Algebra könyve  óta  –  akkor  már  a  matematikai  köztudat  elemibb  jellegű 

kellékeihez tartoztak. Éppen ezért Makó – szokásától eltérően – meglehetősen szűken bánik a 

példákkal. Annál több gyakorlati példával világosítja viszont meg a második, modernebb s 

eredetibb  rész  fejtegetéseit.  Ez  a  rész  az  előbbiek  alkalmazását  tárgyalja  a  „geometria 

egyenletei” esetében. Az egyenleteket vagy derékszögű-, illetve polárkoordináta-rendszerben 

írja fel,  vagy adott  kezdeti  feltételekből kell meghatározni őket. A tárgyalás a „geometriai 

hely” fogalmára alapul,  s az írásmód is majdnem teljesen a mainak megfelelő.  A hasonló 

külső alatt azonban az alakzatok karteziánus és newtoniánus elképzelése rejlik; az analitikus 

37 Scriba, Ch. J.: The inverse method of tangents: a dialogue between Leibniz and Newton (1675–1677). = 
Archive for History of Exact Sciences 2 (1964) pp. 113–137. 



geometria  Makó  s  kortársai  értelmezésében  sohasem  válik  –  C.  B.  Boyer  szavaival  – 

„függvények grafikus ábrázolásává”;38 a könyv nem jut el  a függvény fogalmáig,  noha az 

Institutióban  Makó  már  szabadon  s  ügyesen  dolgozott  a  „differenciálható  függvény” 

fogalmával.39 Csakhogy  a  függvény  általános  fogalmát  sokkal  nehezebb  megalkotni  s 

megérteni,  mint  a  kalkulusban  megfogalmazni  két  változó  mennyiség  összefüggését; 

olyannyira nehezebb, hogy az infinitezimális számítás hosszú gyakorlata nélkül a függvény 

általános fogalma tán meg sem teremtődhetett volna.40

Ha nem egyébért, már csak ezért is túlzott az a szigor, ahogyan a matematikatörténet-

írás az analízis XVIII. századi megalapozási kísérleteit, köztük a Makóét is, elítéli. S nem is 

csak  a  matematikatörténészek:  a  filozófia-  sőt  az  eszmetörténészek  is;  például  Jürgen 

Mittelstrass, aki pedig egy vaskos könyvben41 hosszú idő óta először próbált elfogulatlanul és 

többé-kevésbé a kornak megfelelő szempontok szerint közeledni az újkori tudományfejlődés 

bonyolult problematikájához.

Mittelstrass világosan látja, hogy a „kontinuum labirintusában” nemcsak infinitezimális 

megfontolások aritmetizálása árán lehet közlekedni, hanem például – amint Newton és a fiatal 

Leibniz tette – a mozgás fogalmi absztrahálásával is. De aztán ő is a matematikatörténészekre 

hallgat,  s  a  határértéket  kéri  számon  Leibnizen.42 Kétségkívül,  a  XVIII.  századi 

38 Boyer, Carl B.: History of analytic geometry. New York, 1956. Scripta mathematica. p. 190.  (The Scripta 
mathematica studies 6–7.)

39 Lásd újabban: Wirth Lajos: Makó Pál élete és életműve. Az ábrákat kész.: Mizsei Béla. Sajtó alá rend.: 
Magyar Tudománytörténeti Intézet. Jászberény, 1997. Jászberényi Tanítóképző Főiskola. 39 p.  (– a szerk.  
megj.)

40 Vekerdi László: Végtelen sorok és fluxiók. Bp., 1964. Akadémiai. pp. 423–441. (A Magyar Tudományos 
Akadémia Matematikai  és  Fizikai  Osztályának közleményei  14.)  Online: http://real-j.mtak.hu/497/ – Új  
kiad.: Vekerdi László: Az újkori matematika és fizika megszületése. Bp., 2010. Magyar Tudománytörténeti 
Intézet.  pp.  190–214.  (Magyar  Tudománytörténeti  Szemle  Könyvtára  9.)  A  mű  online  változata: 
http://real.mtak.hu/14463/ (– a szerk. megj.)

41 Mittelstrass, Jürgen: Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der Neuzeitlichen Wissenschaft und 
Philosophie. Berlin – New York, 1970. W. de Gruyter. 651 p.

42 „Adjuk meg az  infinitezimális  háromszög  Δx  és  Δy  oldalait,  mint  egy h  hosszúságú intervallumot  az  x 
tengelyen, illetve mint a függvényértékek különbségét az  x és  x+h helyen. Ekkor a differenciálhányadost 
mint a differenciahányados határértékét a következő módon számíthatjuk ki:

Jóllehet  a  határérték  képzésénél  mind  x,  mind  y differenciái  eltűnnek,  a  két  mennyiségből  számított 
hányadosnak jól definiált határértéke kell, hogy legyen, tudniillik a tangens meredeksége (sic!).  És ez a 
látszólagos paradoxon, amelyet Leibniznek fel kellett tárnia, kapcsolatba hozta az ő dx és dy differenciálokra 
vonatkozó  definícióját  az  oszthatatlanság,  illetve  kiterjedésnélküliség  fogalmain  nyugvó  fizikai 
atomizmussal. Leibniz előszeretettel használta alapjaiban először 1684-ben kiadott differenciálszámításának 
(calculus differentialis) terminológiáját, ha fizikai összefüggéseiben akarta megmagyarázni, hogy mit kell 
érteni a »metafizikai pont« vagy »monas« fogalmán (ellentétben az »anyagi ponttal«).
Kétségtelen, még ebben az esetben is sokkal kisebb az ilyen törekvés magyarázó ereje, mint azt Leibniz  
feltételezte.  A  differenciál  fogalmának  a  meghatározása  így  is  elégtelen,  még  ha  azok  a  részletes 
magyarázatok, amelyeket hozzáfűz, és amelyeket válasznak szán a félreértésekre, világossá is teszik, hogy 
ebben  a  kérdésben  az  ő  fogalomalkotása,  ahol  okosan  végtelenül  kis  távolságokról  beszél,  felülmúlja  
kortársaiét.” (– Schiller Róbert fordítása)

http://real.mtak.hu/14463/
http://real-j.mtak.hu/497/


matematikusoknak fogalmuk sem volt a „delta epszilon” formalizmusról, s „végtelen kicsiny” 

mennyiségeik semmiképpen sem szoríthatók a standard eljárás határértékeibe. Makó például 

különböző rendű végtelenek hierarchiáját vezeti be, s a kalkulus megalapozásában két efféle 

tartomány kapcsolatára, helyesebben a másik végtelenre helyezi a hangsúlyt. Először is azt 

mutatja  meg,  hogy  végtelen  kicsiny  mennyiség  könnyen  elképzelhető,  sőt,  egyenesen 

kínálkozik a geometriai szemléletből. 

„Ha ugyanis  egy folytonos  geometriai  mennyiséget  vég  nélkül  kell  osztani,  ésszerű 

benne föltételezni bármely előre megadhatónál kisebb részeket. S akkor elképzelhetjük, 

hogy  ha  két  nem  egyenlő  mennyiség  folytonosan  közeledik  az  egyenlőséghez, 

különbségük végtelenül csökken, úgyhogy bármely előre megadhatónál kisebb lesz.” 

Azaz  végtelenül  kicsi,  infinitezimális,  kisebb,  mint  bármely  pozitív  szám.  S  ezekkel  az 

elképzelt infinitezimális mennyiségekkel ugyanúgy számolni lehet, mint a közönséges véges 

számokkal, ugyanolyan szabályok érvényesek reájuk. Persze egy véges szám mellé állítva az 

infinitezimális  mennyiség  éppen  úgy eltűnik,  mint  ahogyan  a  véges  mennyiség  eltűnik  a 

végtelen nagy mellett. A végtelenek nagy hierarchiájában minden mennyiséggel csak a saját 

rendjén belül lehet az algebra szabályai szerint számolni. De ha efféle egyszerű szabályokban 

megállapodunk,  akkor  már  a  változó  mennyiségek  infinitezimális  növekményeivel,  a 

differenciálokkal könnyen dolgozhatunk.

A szerzők véleménye persze meglehetősen eltér ebben a tekintetben – figyelmeztet rá 

Makó  –  s  mindenekelőtt  az  Enciklopédia  „differentiale”  címszavát  ajánlja  az  olvasó 

figyelmébe. S hogy mindjárt példát is adjon egy kissé különböző felfogásra, idézi Boscovich 

– d’Alembert limes-felfogása felé hajló – véleményét.

Persze  ma,  a  matematikai  logika,  az  absztrakt  algebra  és  a  nem  arkhimédészi 

számrendszerek meredek kerülőin mesterien fölépített nem-standard analízis ismeretében épp 

olyan  anakronizmus  lenne  ennek  az  elődjét  vélni  a  XVIII.  századi  megalapozási 

kísérletekben,  mint  a  „delta  epszilon” formalisztikát  kérni  számon rajtuk.  A nem-standard 

analízis a XX. század közepének jellegzetes terméke – azért is igyekezett még a kalkulust is 

az absztrakt algebrára beolvasztani –, nem a XVIII. század közepéé.  Másféle matematikai 

nyelven beszéltek ők másféle matematikai struktúrákról. Az azonban kétségtelen, hogy a nem-

standard analízis birtokában újra kell írni az infinitezimális számítás történetét. Mert teljesen 

igaza  van  Abraham  Robinsonnak,  a  nem-standard  analízis  megalkotójának,  hogy  „egy 

tárgykör történetét mindig későbbi eredmények fényében írják meg. Több mint fél évszázada 



a differenciál- és integrálszámítás történeteit abban a hiszemben írták, hogy még ha a végtelen 

kicsi és végtelen nagy számokat tartalmazó számrendszer ötlete ellentmondásmentes lenne is, 

akkor  sem  lenne  semmi  haszna  a  matematikai  analízis  kiépítése  szempontjából. 

Következésképpen  módfelett  szigorúan  ítélték  meg  Leibniz  s  követőinek  a  gondolatait,  s 

elnézték a botlásokat a határérték korai képviselőinek.”43

Így ítélte meg a matematikatörténet-írás Makó könyvét is, nemstandard megalapozása 

miatt, a kelleténél szigorúbban. Az új irányban természetesen megnő a könyv értéke, s Makó a 

korabeli  matematika  kompetens,  kiváló  professzorai  közé  kerül.  A jezsuita  felvilágosodás 

egyik  láncszemeként  közvetlenül  nyugat-európai  s  itáliai  forrásokhoz  vezette  a  honi 

művelődést.  Egy  nagy  nemzetközi  szervezet  részeként  ő  is,  akár  a  debreceni  Kollégium 

diákjai s professzorai, a kálvinista „internacionálé” részeként, helyzeti előnyét hasznosította, s 

persze  tehetségét,  és  segített  hozzáigazítani  a  honi  művelődés  el-elkéső  óráját  a  nyugat-

európai időhöz. Elsőrendű szerepe volt abban, hogy Bécs a XVIII. század második felében a 

felvilágosodás egyik centrumává változhatott, egy időre tán a „legfranciább” fővárossá Párizs 

után.  Akárcsak  a  nagy Boscovich,  Hell,  a  tudós  társaik,  ő  is  segített  megteremteni  azt  a 

légkört, ahol Bessenyei fogékony elméje közvetlenül érintkezhetett a nyugat-európai XVIII. 

század fényeivel.  Makó alakja  s  munkássága  nélkül  a  magyar  felvilágosodás  épp annyira 

megérthetetlen, mint például a testőrírók Kollár Ádám nélkül. S akár Maróthi, Hatvani s a 

debreceni Kollégium története, Makó, Hell s a jezsuita felvilágosodás is arra figyelmeztet, 

hogy az irodalomtörténet-írás koordinátái önmagukban elégtelenek a honi művelődés vagy 

akár a honi irodalom történetének megértéséhez.44

43 Robinson, Abraham: Non-standard analysis. Amsterdam, 1966. North-Holland. XIII, 293 p. (vonatkozó rész: 
p. 260.)

44 Ehhez témakörhöz kapcsolódnak még Vekerdi László kötetben megjelent írásai közül az alábbiak: Önkény 
és  értelem: a hazai  ismeretterjesztést  előkészítő tudományos törekvések és  gazdasági tényezők a XVIII.  
században. = Valóság 19 (1976). No. 4.  pp. 62–73.; A természettudomány a Tudós Társaság terveiben. = 
Századok 108 (1974) No. 4. pp. 807–835. Mindkettő megjelent a „A Tudománynak háza vagyon...”. Reáliák 
a  Régi  Akadémia terveiben  és  működésében c.  kötetében (Piliscsaba,  1996).  Valamennyit  kiegészíti  „A 
matematika Magyarországon való meghonosodásának és fejlődésének főbb irányai” c. tanulmánya, amely 
egyrészt  E.  Kofler  magyarra  lefordított  matematikatörténetének  függelékében,  másrészt  „A  magyar 
matematika  történetéből.  A klasszikus  századok  magyar  számolómesterei  a  középkortól  a  19.  század 
közepéig” c. tanulmánykötetben jelent meg 2000-ben. (– a szerk. kieg.)



Hatvani István professzor és a magyar statisztikai tudomány kezdetei45

Horváth Róbert könyvéről

A magyar  statisztikai  tudományok  történetének  feltárása  –  jórészt  éppen  e  monográfia46 

szerzőjének a munkássága által – a magyar tudománytörténet-írás egyéb ágaihoz képest az 

utóbbi időkben komoly fellendülést mutat. Ez a könyv a magyar tudomány egy sokat vitatott, 

legendák tömegével körülvett alakjának a megértéséhez segít hozzá statisztikai munkásságán 

keresztül.  A könyv voltaképpen jóval többet nyújt annál, amit a címe ígér.  Hatvani István 

statisztikai munkásságát a kor egész valószínűségszámítási-statisztikai műveltségébe ágyazza 

be, kinyomozza Hatvani összes lehetséges forrásait, részletesen ismerteti ezeket és Hatvani 

munkájának hozzájuk való viszonyát, végül részletesen tárgyalja mindazokat a közvetlen és 

közvetett  hatásokat,  amik  Hatvani  művéből  a  kialakuló  magyar  statisztikai  tudományra 

irányultak.

Az I. fejezetben szerző rövid áttekintést ad a statisztika kezdeteiről és XVIII. századi 

fejlődéséről. Helyesen emeli ki ennek a tudománynak a tőkés termelési mód és kapitalista 

társadalom  fejlődésével  szoros  párhuzamban  történő  kialakulását,  s  így  elsősorban  a 

reneszánsz kori észak-itáliai városok és a holland-angol kereskedelmi fejlődés jelentőségét.

Ettől  a  tisztán  kapitalista  fejlődés  talaján  kialakult  politikai  aritmetikai iránytól 

világosan  elkülöníti  szerző  a  statisztikai  tudomány  másik  gyökerét  jelentő  leíró 

államtudományt, amely szemben az előzővel, elsősorban a fél-feudalista német államokban 

keletkezett, és azok hivatalnok-apparátusának fejlődésével perhuzamosan kristályosodott ki. 

Utóbbi irány a politikai aritmetika forradalmi, a kapitalista társadalom életviszonyainak az 

objektív vizsgálatára alkalmas módszereivel szemben „bár kapcsolatban volt a reneszánsz és a 

felvilágosodási áramlat filozófiájával,  mégsem volt teljes egészében haladó jellegű, vagyis 

nem szolgálta teljesen a kapitalizmusgazdasági és társadalmi alapjainak gyarapítását, hanem 

feudális  maradványokkal  volt  terhes  –  ami  ideológiailag  is  kifejezésre  jutott  a  középkori 

skolasztika egyes tanainak az átvételében”.47 

45 Forrás:  Vekerdi László: Horváth Róbert: Hatvani István professzor (1718–1786) és a magyar statisztikai  
tudomány kezdetei. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Bp., 1963. (Ism.) = Magyar Tudomány 71 (Új foly. 9.) 
(1964) No. 4. pp. 269–271. 

46 Horváth Róbert: Hatvani István professzor (1718–1786) és a magyar statisztikai tudomány kezdetei. Bp., 
1963. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 323 p., 2 t. 

47 Vö. Horváth Róbert művével pp. 20–21.



Ennek a tükrében válik jelentőssé szerző azon megállapítása, „hogy az a gazdasági és 

társadalmi fejlődés, amelyen a külföldi, elsősorban németországi és ausztriai leíró irány s a 

magyar leíró irány egyaránt felépült, lényegesen közelebb esett egymáshoz, mint a politikai 

aritmetikai tanítások megfelelő külföldi és hazai gazdasági és társadalmi alapjai”.48 

Azonban, amint az a Hatvani életét és korát ismertető II. fejezetből kitűnik, Debrecen és 

a  debreceni  kollégium,  amivel  Hatvani  neveltetése,  működése  és  egész  élete  összeforrott, 

bizonyos  értelemben  kivételt  képez  a  magyarországi  társadalmi  és  kulturális  fejlődés 

egészével  szemben.  Debrecen  paraszti  sorból  felnőtt  kereskedő-iparos  polgárságának 

kálvinista kollégiuma a XVIII. század közepén még elsősorban svájci és holland hatások alatt 

áll.  Hatvani legnagyobb jelentőségű mestere,  Maróthi György is Svájcban és Hollandiában 

végezte tanulmányait, maga Hatvani a bázeli egyetemen tanult orvostudományt, teológiát és 

matematikát, s az utrechti és leydeni egyetemeken töltött hosszabb időt. Bázelben Bernoulli 

János és  Dániel voltak matematika-professzorai, de szerző szerint igen valószínű, hogy már 

bázeli tanulmányai előtt, még Debrecenben felhívta Hatvani figyelmét professzora, Maróthi 

György  Bernoulli  Jakab  alapvető,  1713-ban  megjelent  Ars  coniectandi-jára,  ami  döntő 

hatással  volt  Hatvani  statisztikai  munkásságára.  Ugyancsak Maróthi  útján ismerhette  meg 

Hatvani  s’Gravesande  munkáit  is,  amik  a  valószínűségszámítás  és  a  filozófia  közötti 

összefüggésről  vallott  nézetei  szempontjából  Bernoulli  Jakab  műve  mellett  a  legnagyobb 

hatással voltak rá.49 

Hatvani ugyanis a valószínűségszámítás Bernoulli Jakab által lerakott alapjain felépített 

statisztikai  módszert  – amit  Debrecen gyermekhalandósági  adatainak az analízise  kapcsán 

mutat  be50 –,  mint  a  megismerés  egyik  formáját  veszi  fel  filozófiai  bevezetésnek  szánt 

könyvébe (címe: Introductio ad principia philosophiae solidioris),51 s pontosan körvonalazza 

a módszer lehetőségeit és határait.52

Mégis, Hatvani ezt a haladó, új elvekre épülő tudományt nemcsak hogy nem nevezi 

nevén  –  politikai  aritmetikának  –,  hanem  mint  a  „Medicina”  területébe  tartozó  tant,  az 

emberről szóló filozófiai fejtegetések közé sorolja. Ezen a „formális megoldáson keresztül ezt 

az  új  tudományt  a  racionalista  filozófia  konvencionális  rendszerébe  erőszakolta  be,  és  a 

Praefatio-ban  a  tudományos  szerénységre  való  hivatkozással  tér  ki  e  kérdés  világosabb 

48 Uo. pp. 27–28.
49 Uo. pp. 113–114.
50 Horváth műve III. fejezete
51 Stephanus Hatvani: Introductio ad principia philosophiae solidioris ...  Debrecini, 1757. Georgium Kállai. 

XV, 303 p., 1 t. (– a szerk. megj.)
52 Horváth műve IV. fejezete



exponálása  elől.”53 Szerző  ezt  az  ellentmondást  a  korabeli  szigorú  politikai  és  egyházi 

cenzúrával véli magyarázhatónak, és ezt a feltevését számos komoly érvvel támasztja alá.54

Ez  az  egyetlen  lényeges  pont,  ahol  talán  nem  érthetünk  teljesen  egyet  szerző 

interpretációjával. Kétségtelen, hogy a kétféle, a politikai helyzet és a kálvinista ortodoxia 

által  képviselt  nyomás  Hatvanira  is  komoly  súllyal  nehezedett,  de  Hatvani  bonyolult 

társadalmi-művelődési körülmények komplex eredőjében élt, s a kálvinista ortodoxiához való 

viszonya  távolról  sem  tekinthető  egyértelműen  haladónak.  Az  ortodox  teológiához  való 

ragaszkodása  élete  végén  a  haladást  képviselő  főbíró,  Domokos  Lajos és  a  kollégium 

professzorai  között  az  oktatási  reform  körül  kirobbant  súlyos  válságban  a  visszahúzó, 

elmaradt nevelési elveket képviselő professzorok mellé állítja Hatvanit. Szerző több helyen is 

említi ezt a Domokos Lajos és  Sinai Miklós közt lezajlott küzdelmet, de nem vizsgálja meg 

részletesebben, mit jelentett Hatvani állásfoglalása filozófiai felfogása szempontjából. Igaz, 

hogy ez a harc sok évvel az Introductio… megjelenése után tört ki és zajlott le, de Hatvani 

már az Introductio-t is „atheizmus”, a „szkepticizmus” és a „naturalizmus” elleni védelemként 

szándékozott diákjai kezébe adni. „Atheizmus” alatt itt azt a természettudományokkal való 

megegyezést  kereső  szelíd  teológiát  kell  érteni,  amit  pl.  John  Toland képviselt,  aki  ellen 

Hatvani név szerint is erélyes támadást intéz55 Hatvani kálvinista teológus volt, s filozófiai 

álláspontját elsősorban ez a tény determinálta.

Ebből  a  szempontból  kell  megítélni  a  kartéziánizmussal  szembeni  állásfoglalását  is. 

Hatvani valóban sok részletet vesz át a kartéziánizmusból, azonban egészében véve mégsem 

nevezhető  kartéziánusnak,  mint  azt  szerző  s  előtte  Molnár  Ágnes a  debreceni 

felvilágosodásról  szóló  szép  tanulmányában  állította.  Ellenkezőleg,  Hatvani  mint  „rejtett 

Platonistákat”  leplezi  le  azokat,  akik  mint  Descartes,  Leibniz és  Malebranche a  „velünk 

született ideák” álláspontjával valamiképpen összefüggésbe hozhatók56 Azonban Hatvani nem 

egyszerűen  a  Locke-i  empirizmus  nevében  utasítja  el  a  velünk  született  ideák  fogalmát, 

állásfoglalása  sokkal  árnyaltabb,  s  anélkül,  hogy  megnevezné,  erősen  hajlik  Berkeley 

filozófiája felé. Hatvani szerint ugyanis az elme magukat a gondolatokat („ideas”) közvetlenül 

észleli, minden más közvetett észleléssel szemben. S a matematikának éppen azért szán olyan 

kiemelkedő  szerepet  a  megismerésben,57 mert  a  matematika  magukkal  a  gondolatokkal 

foglalkozik (Quoties proinde in disciplinis res est cum solis Ideis, quae immediate percipi 

53 Uo. p. 149. 
54 Uo. pp. 151–153.
55 Vö. Hatvani: Introductio... p. 4. 
56 Vö. Hatvani: Introductio... p. 87.
57 Vö. Hatvani: Introductio... p. 55.



possunt, ibi haberi potest certitudo simplex, sou Mathematica. Introductio…).58 Éppen ebben 

áll  szerinte  a  matematikai  bizonyosság lényege (Certitudo Simplex seu Mathematiea,  illic 

solum habet locum, ubi res est cum solis Ideis, non autem cum rebus ipsis. Introductio…).59 

Nagy túlzással azt lehetne mondani, hogy Hatvani ebben a tekintetben „kantiánus” jóval Kant 

előtt, s a „szintetikus a priori” ítéleteket sorolja a matematika tárgykörébe.

Ez a szubjektív idealizmus felé hajló álláspontja határozza meg a valószínűségről adott 

definícióját  is:  „A  valószínűség  tehát  az  ismeretnek  olyan  mennyisége,  amelyben  a 

kétségtelen meggyőződéshez több vagy kevesebb dolog hiányozhatik.”60 Összevetve ezt  a 

definíciót a matematikai bizonyosságról fentebb idézett meghatározásával úgy véljük, hogy 

Hatvaninál a valószínűség fogalma éppen annyira „szubjektív kategória”, mint Bernoullinál. 

Az az érzésünk, hogy szerző kissé túlértékeli Hatvani állásfoglalásának elméleti tisztaságát és 

jelentőségét.  A határérték fogalmának a tisztázása előtt  a  valószínűségszámítás  – s  vele  a 

statisztika  elmélete  –  nem  volt  biztos  alapokra  helyezhető,  de  Jacob  Bernoulli,  Pierre 

Rémond de Montmort és  Abraham de Moivre éppen a XVII. század végén, a XVIII. század 

elején  nagy  fejlődésnek  indult  sorelmélet  segítségével  mélyebben  hatoltak  ennek  a 

diszciplínának a lényegébe, mint utánuk Laplace-ig és Gaussig bárki más.

Nagy jelentőségűnek látjuk viszont szerzőnek azt a megállapítását, milyen józan reális 

érzékkel  alkalmazza  Hatvani  a  valószínűségelméletet  gyakorlati  kérdésekre.  Szerző 

részletesen ismerteti és méltatja Hatvani debreceni gyerekhalandósági táblázatait és a belőlük 

levont következtetéseit s a halálokok összetett valószínűség segítségével történő mintaszerű 

analízisét.

A könyv V. fejezete Hatvani politikai aritmetikai munkásságának a hatását tekinti  át 

igen részletesen, elsősorban Hatvani tanítványainak a munkáin keresztül. Ez a fejezet igen 

gazdag  és  szerteágazó  anyagot  sűrít  magába,  s  alapja  lehetne  egy  ilyen  tárgyú,  külön 

monográfiának.

Az  utolsó  –  VI.  –  fejezet  még  egyszer  összefoglalja  Hatvani  statisztikai  munkájának  a 

lényegét és jelentőségét, s részletesen összehasonlítja Petty és Süssmilch munkáival. A könyv 

függeléke  kitűnő  fordításban  hozza  az  Introductio…  előszavát,  tartalomjegyzékét  és 

statisztikával foglakozó harmadik fejezetét, s francia és orosz nyelvű összefoglalás teszi az 

alapos könyvet külföld felé is hozzáférhetővé.

58 Uo. p. 104.
59 Uo. p. 109.
60 Horváth id. műve p. 282.



Magyar természettudományi és matematikai iskolák61

Az 1880-as évektől 1945-ig

Az  újkori  természettudomány  többnyire  nagy  mesterek  köré  tömörült,  többé-kevésbé 

szervezett műhelyekben alakult ki és nőtt naggyá. Galilei pádovai köre, az Accademia dei 

Lincei,  később  a  firenzei  Accademia  del  Cimento,  Mersenne  atya  társasága,  a  francia 

akadémia,  a  Royal  Society,  Leibniz  berlini,  Péter  és  Katalin  pétervári  akadémiája 

legfontosabbak  a  nagy  műhelyek  között,  amelyekben  az  újkori  matematika  és 

természettudomány megszületett.

A XVIII.  és  XIX.  század  során  azután  egymás  után  keletkeztek  kisebb  jelentőségű 

intézmények  és  társaságok,  amelyek  mind  értékesen  elősegítették  a  természettudományok 

gyors fejlődését.

Magyarország ebben a tekintetben messze elmaradt nemcsak a nagy országok, hanem 

közvetlen  szomszédai  mint  Csehország,  Horvátország  és  elsősorban  Ausztria  mögött  is. 

Akadtak kiváló tudósaink, de nem működtek hazai tudósokat összefogó és új eredményeket 

hozó  iskolák.  A felsőoktatási  intézmények  –  mint  a  nagyszombati  egyetem,  a  debreceni 

főiskola, az erdélyi és dunántúli kollégiumok – még pedagógiai funkcióik ellátására is egyre 

kevésbé voltak alkalmasak, nemhogy a tudományos kutatás eredményeihez hozzájárulhattak 

volna.

Mitterpacher József – a felső matézis tanára a nagyszombati egyetemen – 1775 végén 

készült  jelentésében  a  következőket  írja:  „Matematikai  taneszközeinkben  annyira  híjával 

vagyok, hogy az egész múlt esztendőn keresztül körző és vonalzó nélkül kellett előadásaimat 

megtartanom.”  Az  egyetem könyvtárából  Newton  és  Euler  alapvető  művei  hiányzanak  a 

XVIII. század végén.

A  XVIII.  század  vége,  XIX.  század  eleje  a  magyar  köznemesség  számbeli  és 

életszínvonalbeli  emelkedésének a periódusa.  II.  József  összeírásában kb.  330 ezer  nemes 

szerepel, 1839-ben már 680 ezer. Nyugaton mindenütt a polgárság szaporodik és veszi át a 

vezetést,  nálunk ez az osztály, s a megfelelő iparos, kereskedő, mérnök stb. foglalkozások 

nem alakulnak ki.  A városi ipar kifejlődését akadályozza a vármegyei  rendszabályok és a 

61 Forrás: Vekerdi László: Magyar természettudományi és matematikai iskolák. = Látóhatár 15 (1965) No. 1. 
pp. 169–178.



céhek továbbélése. Városaink mezővárosok maradnak. Magyarországon a XIX. század elején 

alig négyszázezer főnyi a városok összlakossága. Bécsnek önmagában 333 ezer lakosa volt. 

Másutt  mindenütt  a  nagyvárosok  polgársága  irányít.  Magyarországon  a  középnemesség 

hangadó, vármegyék vezetői.  Ennek a rétegnek a képzését egy második,  1806-ban kiadott 

Ratio  Educationis szabályozta.  Ebből  kimaradtak  az  első,  Mária  Terézia-féle  Ratio  

Educationis felvilágosodásra  jellemző  természettudományos-matematikai  tárgyai,  ezekkel 

szemben a tatár nyelvet és a nemzeti öntudat nevelését hangsúlyozza. A rendi nacionalizmus a 

nemzeti  dicsőség álképzetébe ringatta  magát,  és egyre jobban elszigetelte Magyarországot 

Nyugat-Európa és más országok rohamléptekben haladó tudományos-technikai fejlődésétől, s 

önelégült  kulturálatlanságában  azt  is  lerombolta,  amit  a  XVIII.  századvég  felvilágosult 

jószándékú kompilátorai felépítettek.

Ezen az állapoton a  Magyar Tudós Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia előde 

nem sokat segített. A XIX. század közepének szomorú helyzetére igen jellemzőek Kemény 

Zsigmond 1853-ban írt sorai: 

„…aki  kenyértudományra  szánja  magát,  és  szorgalma  által  remél  kényelmet, 

vagyonosságot és független létezést, józan ésszel nem csünghet azon csal-álmon, 

miként  vágyait,  idegen  irodalom  segélye  nélkül,  csak  meg  is  közelíthetné. 

Kétségtelen,  hogy  alig  van  a  tudományoknak  oly  ága,  mely  nálunk  európai 

színvonalon állana, s minden haladásaiban, minden foglalásaiban s kifejlődésének 

minden  ösvényein  a  magyar  irodalom által  kísértetnék.  Arról  pedig  szó  sincs, 

hogy  indítványozók  lennének  valahol  és  volna  tudomány,  mely  új  korszakát 

nekünk köszönhetné”.62

Kemény Zsigmond szavai talán túl  szigorúaknak tűnnek és hivatkozhatnánk vele szemben 

olyan tudósokra mint a Bolyaiak, Kitaibel Pál, Weszprémi István, Semmelweis Ignác vagy 

Linzbauer Ferenc Xavér. Ezeknek a nagy embereknek a munkássága sokszor tragikus módon 

elszigetelt  maradt,  nem  volt  előzménye  és  folytatása,  és  az  ország  matematikai-

természettudományos művelődésének a szempontjából távolról sem volt olyan jelentőségük, 

mint  amit  megérdemeltek  volna.  Ahhoz,  hogy  folyamatos  természettudományos  kultúra 

jöhessen létre, először meg kellett teremteni a természettudományos műveltség  lehetőségét. 

Ezt a hatalmas munkát a XIX. század utolsó harmadának tudósgenerációja végezte el.

62 Lásd erről részletesebben Vekerdi László önálló kötetében: Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon.  
Reáliák a régi Akadémia terveiben és működésében. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 1996. 
MATI – TKME. 227 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 1.) (– a szerk. megj.)



A természettudományi és matematikai nevelés megteremtése

A szabadságharc  leverése  nem tudta  megakadályozni  a  nemzet  szépen  megindult  polgári 

fejlődését, és a kiegyezés után nagy ipari fellendülés kezdődött. A konszolidáció tőkét vonzott 

az országba és nagy vállalkozások kora következett. Mintha csak most akarta volna behozni 

az ország évszázados rendi elmaradottságának a hátrányait: egymás után létesültek a kisebb-

nagyobb  gyárak,  gyors  ütemben  épült  az  ország  vasúthálózata,  lecsapolták  a  mocsarakat, 

világvárossá  nőtt  Budapest,  az  1896-os  millennium kicserélt,  a  konjunktúra  szédületében 

forgó  országot  talált.  Legkülönösebb  módon  keveredtek  itt  a  negyvennyolcaskodás, 

császárhűség, nemesi gőg, kétes pénzügyi spekulációk, hivatali kötelességtudás és korrupció, 

önfeláldozó munkaszeretet és léha semmittevés. Ebben a kapitalista fellendülésben alakultak 

az ország első tudományos iskolái: a Műegyetemen, a pesti és a kolozsvári egyetemen.

A Műegyetem fejlődése elválaszthatatlanul összefügg a magyar gépipar és elektromos 

ipar kialakulásával.  Mechwart András, a Ganz és Társa vezetője a nyolcvanas évek elején 

Zipernowsky  Károlyt  (1853–1942)  bízta  meg  az újonnan  felállított  villamossági  gyára 

vezetésével. Zipernowsky kitűnő munkatársakat talált Déri Miksában és Bláthy Ottóban. Ők 

hárman,  a  magyar  elektrotechnika  nagy  triásza,  dolgozták  ki  1884–85-ben  a  párvonalas 

kapcsolású  nagyfeszültségű  transzformátoros  elosztórendszer  elvét.  Ez  tette  lehetővé  az 

elektromos energia gazdaságos felhasználását. A transzformátor, a nagy triász közös alkotása 

meghódította  a  világot,  a  Ganz-gyár  egyre-másra  kapott  a  világ  legkülönbözőbb  részéről 

rendeléseket erőátviteli rendszerek tervezésére.

Bláthy Ottó (1860–1939) tevékenysége az elektrotechnika csaknem minden területére 

kiterjedt.  Már mint kezdő felfedezi az elektromágneses hysteresis és a mágneses indukció 

közötti  összefüggést,  hét  évvel  megelőzte  az  irodalom idevonatkozó első  közleményét.  A 

lebegő dugattyús önműködő hidraulikus turbinaszabályozó gondolata és első gyakorlati alakja 

is.  Bláthy  alkotása.  A  Ganz  és  Társa  a  múlt  század  kilencvenes  éveitől  kezdve  vízi 

erőműveiben világszerte nagy sikereket ért el a Bláthy-féle turbinaszabályozóval. Ehhez járult 

a  közismert  Bláthy-féle  váltakozó  áramú  wattszámláló,  az  önműködő  elektromos 

feszültségszabályozó,  a  váltóáramú  generátorok  párhuzamos  kapcsolásának  elve,  az 

elektromos generátorokban a növekvő terheléssel fellépő ún. terhelési veszteségre vonatkozó 

észleletei  –  amiket  még  mind  a  múlt  század  végén  dolgozott  ki.  Bláthy  eredményei 

megszerezték a magyar elektrotechnika számára a világ elismerését.63

63 Lásd újabban (2013): Antal Ildikó: Bláthy Ottó külföldi szabadalmai. Online:  www.kaleidoscopehistory.hu 
(– a szerk. megj.)

http://www.kaleidoscopehistory.hu/


Mindennél  is  nagyobb jelentőségű,  hogy Bláthy és Zipernowsky működése kötelező 

nívót hozott létre itthon. Munkatársaik és tanítványaik – akik között olyan nevek találhatók, 

mint  Kandó  Kálmáné, Verebélÿ Lászlóé,  Boleman  Gézáé  biztosították,  és  a  tanítványok 

tanítványain  keresztül  máig  fenntartották  a  magyar  elektrotechnika  magas  elméleti  és 

gyakorlati színvonalát.

Bláthy és Zipernowsky mellett a kialakuló magyar ipar és műszaki oktatás legnagyobb 

alakja Bánki Donát (1859–1922) volt. Bánki már műegyetemi hallgató korában érdeklődött a 

belsőégésű  motorok  iránt.  Ő  is,  mint  Bláthy,  a  Ganz  és  Társa  Vasöntő-  és  Gépgyárban 

helyezkedett  el  fiatal  mérnökként  1882-ben.  A kilencvenes  évek elején  kapcsolódott  be  a 

műegyetemi  oktatásba,  ahol  Csonka  Jánossal,  a  műegyetemi  gépműhely  vezetőjével 

gázmotorok szerkesztésével foglalkozott.  Bánki elméleti tudása és Csonka nagy gyakorlati 

tapasztalata a találmányok hosszú sorát eredményezte, közöttük talán a Bánki–Csonka-féle 

karburátor  a  legjelentősebb.  Ez  a  találmány  tette  lehetővé  a  nagy  fűtőértékű  folyékony 

tüzelőanyag motor-üzemanyagként való felhasználását és így alapvető az autóipar kialakulása 

szempontjából.

A  század  legvégén,  amikor  a  műegyetem  gépszerkezettani,  majd  hidraulika  és 

hidrogépek tanszékére hívják meg. Bánki Donát érdeklődése a belsőégésű motorok után a 

turbinák felé fordul s idevonatkozó eredményeivel csakhamar világszerte elismerést vált ki. 

Egyetemi előadásait páratlan gonddal készítette elő, állandóan beszámolt saját kísérleteiről és 

ismertette a szakma legújabb eredményeit.

A  magasrendű  mérnökképzésnek,  amit  a  századforduló  műegyeteme  nyújtott,  a 

matematikai  előképzés  biztosította  az  alapját.  Megteremtése  Kőnig  Gyula  (1849–1913) 

érdeme. Kőnig Gyula műegyetemi tanári működését (1847–1905) nehéz lenne túlértékelni. Ő 

a modem, európai színvonalú matematikai oktatás és kutatás megteremtője Magyarországon. 

Orvosnak készült, idegélettani disszertációt nyújtott be Helmholtznál Heidelbergben. Valódi 

szellemi  bölcsője  azonban  a  berlini  egyetem  volt,  amit  Weierstrass  és  Kronecker 

szemináriumai  ebben  az  időben  a  világ  egyik  matematikai  centrumává  tettek.  Kőnigre 

különösen Kronecker  volt  nagy hatással.  Szorosan Kronecker munkásságához kapcsolódik 

élete egyik főműve, Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai (Bp., 1903). 

A hatalmas, hatszáz oldalas könyv az algebrai számelmélet legjobb korabeli összefoglalása, és 

sok  helyen  bevezet  olyan  fogalmakat  és  formulázásokat  is,  amelyek  csak  később,  a 

halmazelméleti módszerek általánossá válásával terjedtek el a külföldi szakirodalomban.

Másik fontos könyve rendszeres egyetemi előadásaiból nőtt ki, az analízis felépítését 

tárgyalja:  Analízis. Bevezetés a matematika rendszerébe. I. (Bp., 1887). A könyv az alapok 



egzakt  megismertetését  hangsúlyozza  s  ez  a  tradíció  tanítványain,  Kürschák  Józsefen  és 

Rados Gusztávon s az ő tanítványaikon keresztül sokáig élt a műegyetemen és lehetővé tette a 

magas színvonalú magyar mérnökképzést.

Kőnig  hatása  nem  korlátozódott  a  mérnökképzésre,  mert  a  bölcsészkaron 

tanárjelölteknek is előadott. Ezekben az előadásaiban a matematika legkülönbözőbb területein 

kalandozott.  A  számelmélet,  az  algebra  s  az  akkoriban  születő  nagy  diszciplínák:  a 

halmazelmélet és Hilbert axiomatikája mind szerepeltek felolvasásaiban. Utóbbi kettő magát 

Kőniget is egyre inkább vonzotta. Az 1904-es heidelbergi matematikus-kongresszuson saját 

kárán tapasztalhatta, milyen útvesztőket rejt a halmazelmélet. Mint a kor nagy matematikusai 

közül  annyian,  ezentúl  ő  is  fáradságot  nem kímélve  dolgozott,  hogy  rendet  teremtsen  a 

halmazelmélet által megzavart matematikai alapproblémák között.

Úgy látta, arra van szükség elsősorban, hogy magát a logikus gondolkodást helyezzük 

biztos alapra. Erről a kísérletről szól utolsó, már fia, Kőnig Dénes által sajtó alá rendezett és  

kiadott  poszthumusz könyve,  a  Neue Grundlagen der Logik,  Arithmetik und Mengenlehre  

(Leipzig, 1914). A könyvben centrális szerepet játszik az ellentmondásmentességre felépített 

gondolkozási tartomány fogalma. A logika, aritmetika és a halmazelmélet mind egy-egy ilyen 

gondolkozási  tartománnyal  reprezentálhatók,  s  az  így  körülírt  és  Kőnig  által  Cantor-féle  

halmazoknak nevezett halmazok mentesek a halmazelmélet zavaró ellentmondásaitól.

Kőnig munkásságával a matematika fejlődése elérte végre Magyarországon is a tartós, 

folyamatos haladás lehetőségét. A műegyetem mellett jelentős szerepe volt ebben az 1872-ben 

alapított  kolozsvári  egyetemnek.  Az  új  egyetem  követte  az  ország  technikai-gazdasági 

fellendülését A matematika professzora,  Réthy Mór is,  technikai probléma során felmerült 

mozgásegyenlet vizsgálatát tűzte ki legtehetségesebb tanítványa, Vályi Gyula (1855–1913) 

disszertációs  témájául.  Ez  volt  az  első,  magyar  egyetemen  készített,  jelentős  önálló 

eredményeket  tartalmazó  matematikai  doktori  értekezés.  Vályi  később,  mint  a  kolozsvári 

egyetem  matematika  professzora,  kitűnően  felépített,  szellemes  előadásairól  volt  híres. 

Állandóan romló látása ellenére is lépést tartott ezekben az előadásokban kora legfrissebb 

szakirodalmával. Az első világháborút közvetlenül megelőző időkben kitűnő matematikusok 

működtek hosszabb-rövidebb ideig Vályi mellett Kolozsváron: Fejér Lipót, Riesz Frigyes és 

Haar Alfréd, akik később világhírt szereztek a magyar matematikának.

Kolozsváron indult és bontakozott ki a magyar tudomány egyik legnemesebb alakjának, 

Herman  Ottónak  (1835–1914)  a  munkássága.  Nem volt  egyetemi  ember,  sohasem kapott 

katedrát, hatása mégis többoldalú és mélyebb volt a magyar biológia fejlődésére, mint bárkié 

addig vagy azóta. Mint a kolozsvári Erdélyi Múzeum segédőre kezdte meg 1867-ben híressé 



vált  madár-megfigyeléseit  a mezőségi tavakon. Vonatkozó munkái sokkal többek egyszerű 

megfigyeléseknél.  Az  egész  tó  életét  írja  le,  fajok  egymáshoz  és  környezetükhöz  való 

viszonyát, a létért vívott harcot, a kiválogatódás fajformáló erejét. Azt a dinamizmust keresi, 

ami  a  természet  nagy egyensúlyán keresztül  lehetővé  teszi  a  fejlődés  végtelen  láncolatát. 

Ugyanez  a  dinamikus  szemlélet  érvényesül  nagy,  háromkötetes  pók-könyvében  is,  abban 

először  kísérelte  meg  a  magyarországi  pókok  biológiai  rendszerét  megállapítani.  Ez  a 

szemlélet tette Herman Ottót a darwinizmus egyik legnagyobb harcosává.

Magyarországon,  ahol a katolikus és református klerikalizmus egyaránt annyira erős 

volt, nem könnyen ismerték el a darwinizmus igazságát. 1878-ban Haynald Lajos kalocsai 

érsek – egyébként maga is kitűnő botanikus –, élesen kirohant Darwin elmélete ellen és a 

gyanús  új  tanokkal  szemben  a  tiszteletre  méltó  és  megbízható  régi  felfogáshoz  való 

visszatérést  követelte.  Herman az általa alapított  és szerkesztett  Természetrajzi  Füzetekben 

erélyesen  és  bátran  utasítja  vissza  a  nagyhatalmú  érsek  áltudományos  érveit.  „A tanok 

tiszteletre méltósága – írja – nem az ősiségben, hanem az igazságban gyökerezik.”

Ez  az  igazság  Herman  számára  nem  valamilyen  elvont  fogalom  volt.  Az  objektív 

valóság megismerhetőségébe vetett hite jelentette a vallás iránti közömbösséget és a szociális 

haladás kötelességének a felismerését. Nagy pók-könyvének az írása közben Domoszlón a 

kendertermelés  mellett  agitált,  Apatinban  iparkiállítást  szervezett  és  olvasókört,  s  ő  volt 

nálunk a tüdőbaj elleni küzdelem egyik legelső és leglelkesebb apostola. Ez az ember iránti 

nagy érdeklődése fordítja egyre inkább munkásságát a néprajz felé. A két nagy ősfoglalkozás: 

halászat és pásztorélet természetrajzához végzett gyűjtésének első nagy eredménye, az 1887-

ben megjelent  A magyar halászat  könyve  ma, a  mikroszociológia virágkorában talán még 

frissebb,  mint  megjelenése  idején  volt.  Az  1891-ben  Budapesten  tartott  II.  Nemzetközi 

Madártani  Kongresszus  fényes  sikere  arra  bírta  a  kormányt,  hogy  Magyar  Ornithológiai 

Központot  állítson  fel,  amelynek  a  vezetésével  1894-ben Herman Ottót  bízták  meg.  Újra 

ifjúsága tematikájához tért vissza, miután bejárta észak madárhegyeit és a biológia csaknem 

egész  területét.  Gondos  megfigyelései  és  képszerű  leírásai  tovább  élnek  a  magyar 

természetrajzi  irodalom  legjavában  és  Homoki-Nagy  István  világhírű  filmjeiben  öltenek 

napjainkban testet.  Herman Ottó halálának ötvenedik évfordulóját  megünnepeltette a Béke 

Világtanácsa.

Herman mellett id. Entz Géza (1842–1919) és Apáthy István (1863–1922) töltöttek be 

kiemelkedő  szerepet  a  századforduló  magyar  biológiai  életében.  Mindketten  a  kolozsvári 

egyetemen fejtették ki oktatói és kutatói tevékenységük jelentős részét.



A  Kolozsvári  Orvos-természettudományi  Értesítő 1876-os  évfolyamában  jelent  meg 

Entz Géza alapvető felfedezése: egyes levélzöldet tartalmazó véglények velük szimbiózisban 

élő egysejtű moszatoknak köszönhetik zöld színüket. Entz Géza 1888-ban megjelent műve, a 

Tanulmányok  a  véglények  köréből honosította  meg  Magyarországon  a  protisztológiát. 

Tanítványain, ifj. Entz Gézán és Gelei Józsefen keresztül hatása napjainkig érezhető a magyar 

protisztológiai és sejttani kutatásokban. Ő fordította le és adta ki 1884-ben Török Auréllal 

együtt  Darwin  Az  ember  származása című  könyvét.  Később  szembefordult  a  túlzó 

darwinizmussal,  a  fajok  fejlődésében  egyre  kisebb  szerepet  tulajdonított  a  természetes 

kiválogatódásnak és a lamarckizmussal rokon álláspontra jutott.

Ebben nem állott egyedül. Kora nagy magyar biológusai közül többen foglaltak állást a 

század  elején  a  Weismann  által  képviselt  hiperdarwinizmus  ellen.  Annál  is  inkább,  mert 

Darwin tanát felelőtlen emberek megkísérelték felhasználni a háború igazolására. Ezek ellen 

írta Lenhossék Mihály 1915-ben A háború és a létért való küzdelem tétele című cikkében: 

„Az  emberiség  nagy  fegyveres  küzdelmeinek  megértésére  hiába  fordulnak  a 

természethez;  az  állatvilágból  inkább  harmónia  csendül  felénk,  szemléletéből 

inkább a békés megférés gondolata bontakozik ki… A társadalmi fejlődés logikája 

oda utal, hogy az emberiség elvégre is meg fogja találni annak a módját, hogy más 

úton egyenlítse ki az embercsoportok közt támadó ellentéteket.”

1899-ben Lenhossék Mihályt (1863–1937) bízták meg a budapesti I. sz. Anatómiai Intézet 

vezetésével.  Ezt  az intézetet  és  általában az anatómiai  oktatását  előde,  Mihalkovich Géza 

emelte nálunk európai színvonalra. Lenhossék sokkal többet tett ennél: behozta ebbe az ekkor 

már halott tantárgyba a biológiai szemléletet. Évtizedes külföldi munkássága alatt nemzetközi 

megbecsülést vívott ki magának és olyan neves barátokat szerzett,  mint Ramón y Cajal,  a 

modern ideg-szövettan megalapítója. Lenhossék legértékesebb tudományos munkássága is az 

idegszövettan területére esik. Az idegsejtek önálló, lezárt funkcionális és morfológiai egységét 

tanító elméletnek a híve volt, mint kora legtöbb kutatója.

Ebben  a  tekintetben,  nagy magyar  kortársa  Apáthy István  dolgozta  ki  és  képviselte 

világviszonylatban  is  a  legjobban  megalapozott  ellenvéleményt,  az  ún.  kontinuitásos 

elméletet,  ami  szerint  az  idegsejtek  határain  finom  fibrillumok  hatolnak  át,  és  egyeden 

megszakítatlan  egésszé  szövik  az  állat  idegrendszerét.  Apáthy  elmélete  ma  már  inkább 

tudománytörténeti  érdekesség.  Jelentőségét  finom  és  részletesen  kidolgozott  szövettani 

módszerei  őrzik.  Az  általa  meghonosított  magas  idegszövettani  nívó  ugyanis  a  magyar 

idegszövettani-iskolák számára később az egész világ jól megérdemelt elismerését hozta.



A századvég és a századforduló a magyar belgyógyászat tudományos megalapozásának 

az ideje is.  Ahogy a magyar  matematikai  tudomány megszervezése Kőnig Gyula nevéhez 

fűződik, úgy kapcsolódik a magyar belgyógyászaté Korányi Frigyeséhez (1828–1913). Még 

mint  egészen fiatal  orvostanhallgató honvédorvosként vett  részt  a szabadságharcban,  majd 

Balassa  János  mellett  dolgozott  a  pesti  honvédkórházban.  A szabadságharc  leverése  után 

szülőföldjén,  Szabolcsban folytatott  orvosi  gyakorlatot,  és  csak a  viszonyok enyhülésével, 

1863-ban  kerülhetett  vissza  Pestre.  Évekig  tartó  huzavona  után,  1866-ban  kapta  meg  a 

belgyógyászati  tanszéket.  A  klinika  mindössze  két  kórteremből  állott,  tizenhat  ággyal. 

Évtizednél  hosszabb  harcába  került  Korányinak,  míg  1877-ben  megkezdték  a  II.  sz. 

Belgyógyászati Klinika építését. 1886-ban nyílt meg új, nyolcvan ágyas klinikája, a magyar 

belgyógyászat szülőhelye. Korányi vezette be nálunk a laboratóriumi vizsgálati módszereket 

és a mikroszkóp alkalmazását.  Egyes diagnosztikus megállapításai mint pl.  a Korányi-féle 

háromszög, még ma is élnek.

Ő  a  tüdővész  elleni  küzdelem  elindítója  és  megszervezője.  Hosszú  évek  szívós 

munkájával,  sokszor  a  reakciós  kormányzat  ellen  dolgozva,  hozza  létre  a  mai  Korányi 

Szanatóriumot, a tuberkulózis elleni küzdelem első magyar centrumát. 1913-ban halt meg. 

ugyanabban az évben,  mint  Kőnig Gyula.  Munkaterületük távol esett  egymástól,  de a két 

tudós egyéniségét és működését nagyon hasonló vonások jellemzik: törhetetlen munkakedv és 

célratörő akarat,  maximális  tudományos és  emberi  becsületesség,  az  új  eredmények iránti 

érdeklődés  és  fogékonyság,  kiváló  szervező  erő.  Munkatársaik  iránti  megbecsülés  és 

felelősségtudat,  nemzetük  és  tudományuk  iránti  kötelesség  hatja  át  minden  tettüket  és 

művüket. Ezek a tulajdonságok tették őket alkalmassá arra, hogy egy-egy olyan nagy iskola 

megteremtői  legyenek,  amelyiknek  a  hagyományai  és  a  hatása  máig  él  a  magyar 

matematikában és orvostudományban.

A kémiában Than Károly (1834–1908) és Winkler Lajos (1863–1939) képviselte az is-

kolateremtő szellemet. Winkler a szervetlen kémiai analízis nemzetközileg elismert nagymes-

tere volt. Winkler ötletes kísérletező és eszközkészítő volt, sok eljárása és műszere használatos 

még ma is a kémiai laboratóriumban. Winkler kora óta a kémia hatalmasan fejlődött és szerte-

ágazó lett A mai magyar szervetlen kémiai és analitikai iskolák is részt vettek ebben a folyamat-

ban, mégis közös jellegzetességeik, amik már Winkler munkájára jellemzők voltak, megmarad-

tak. Azt lehetne mondani, hogy egy kicsit mind a Winkler-iskola folytatásai maradtak.

A századforduló,  s  talán az  egész  magyar  természettudomány  legnagyobb  tudósa, 

Eötvös Loránd (1848–1919) úgyszólván saját szándéka és akarata ellenére, tisztán alkotásai 

nagyságával alapított iskolát a magyar fizikában. 



„Ezekről az alkotásokról hallgatói az ő szájából soha nem tudtak meg semmit – 

írja  róla  Novobátzky  Károly  professzor  –,  az  első  éveseknek  szánt  kísérleti 

bevezető  előadáson  kívül  speciális  előadások  tartására  nem  vállalkozott. 

Valószínű,  hogy  valamilyen  belső  szerénység  akadályozta  meg  abban,  hogy 

kutatásainak  eredményeiről  ő  maga  beszéljen.  Pedig  ebben  rejlik  professzori 

működésének  egyetlen  negatívuma.  Iskolát  nem  alapított.  A magyar  kísérleti 

fizika az ő működésének korában egyet jelentett Eötvös Loránd nevével. Utódai 

nem lehettek külső emberek,  csak az ő közvetlen környezetében kiformálódott 

munkatársak. Hallgatói csak másodkézből vehették át tudományos eredményeit.”

Eötvös fizikai alkotásai – a felületi feszültségre vonatkozó Eötvös-törvény, a mozgó testek 

nehézségváltozását  kifejező  Eötvös-effektus  és  mindenekelőtt  a  tömegvonzás  és  a 

tehetetlenség  arányosságára  vonatkozó  Eötvös-kísérlet  nem  szakemberek  körében  is  jól 

ismertek  ma  már.  Az  Eötvös-kísérlet  az  általános  relativitás-elmélet  egyik  legfontosabb 

experimentális bizonyítéka lett. Eötvös híres vizsgálatait nem Einstein elmélete inspirálta és 

az ő eredményei sem hatottak közvetlenül az általános relativitás-elmélet kialakulására. De 

már  maga  Eötvös  felismerte  a  tehetetlen  és  a  gravitációs  tömeg  azonosságát  kimutató 

kísérleteinek a jelentőségét, később pedig Einstein csodálatosnak nevezte az Eötvös-kísérletet.

Kitűnően ismerteti  Eötvös  kísérletének a lényegét  egyik legavatottabb interpretátora, 

Mikola Sándor: 

„A mechanikában a  test  tehetetlen  tömegének egészen általános  jelentése  van, 

mert ez határozza meg a test mozgásbeli viselkedését bármilyen eredetű erővel 

szemben.  Ezzel  szemben  a  test  gravitációs  tömege  mind  ez  ideig  speciális 

jelentésű volt, mert a test viselkedését egy egészen speciális erőtérben, tudniillik a 

gravitációs erőtérben határozta meg. A két fajta tömeg meghatározása is egészen 

különböző, a tehetetlen tömeget Newton második mozgástörvénye, a gravitációs 

tömeget  pedig  Newton  gravitációs  törvénye  adja.  Mármost  fizikai-filozófiai 

szempontból  egészen  sajátságos  és  érthetetlen  az  a  tünemény,  hogy  e 

kétféleképpen  meghatározott  tömeg  minden  testnél  ugyanaz.  Ezt  az 

érthetetlenséget el lehet tüntetni, ha föltesszük, hogy a tömegvonzás nem speciális 

erő, amilyen a mágneses vagy az elektromos erő, hanem a testek egészen általános 

tulajdonsága,  olyan,  aminő  a  tehetetlenségnek  egyik  megnyilvánulása,  a 

középpontfutó  erő.  Einstein  gravitációs  elméletének  ebben  fekszik  a  lényege. 



Érdekes mármost az,  hogy Eötvös Loránd már régóta a tömegvonzásnak ezt a 

többi erőtől elütő szerepét fölfogta és érezte, mert előadásaiban olyan definíciót 

szokott neki adni, mely lényegét tekintve Einstein elméletével egyezik.” (…)

Matematikai és természettudományi iskolák a két világháború között

Az egyetlen  Eötvös-tanítvány,  aki  körül  kiváló  fizikai  iskola  alakulhatott  volna,  Zemplén 

Győző (1879–1916) fiatalon hősi halált  halt a világháborúban. Fröhlich Izidor, aki Eötvös 

javaslatára lett az elméleti fizika professzora, nem volt erre alkalmas. Konzervatív egyénisége 

gyanakvással fogadta az új eszméket. „Fél évszázados professzorságának ideje alatt a fizika 

eljutott az elektromágneses tér megismerésétől a relativitás elméleten és atomelméleten át a 

kvantummechanikáig – írja róla Marx György –, de Fröhlich dolgozószobájában megállt az 

idő.”

Fröhlich 1928-ban vonult nyugalomba, utóda Ortvay Rudolf lett. Ortvay Sommerfeld 

tanítványa volt, és így benne élt a legmodernebb fizikai kutatások világában, ő teremtette meg 

nálunk a modern elméleti  fizika oktatást.  Ennek érdekében szervezte meg a híres Ortvay-

kollokviumokat, „amelyeken – írja Marx György – a legjobb magyar és külföldi fizikusok 

tudományos  előadásokon ismertetik  a  rohamosan  kivirágzó  modem fizika  eredményeit.  E 

kollokviumok révén tartotta fenn a kapcsolatot azokkal a magyar fizikusokkal, akik az egyre 

jobban befelhősödő politikai  égbolt,  a  természettudós  számára  munkalehetőséget  alig  adó 

gazdasági viszonyok elől külföldre távoztak és ott világhírnevet szereztek. Közülük Lánczos 

Kornélt,  Neumann  Jánost,  Polányi  Mihályt,  Teller  Edét,  Wigner  Jenőt  említjük  meg.  A 

hazánkba  látogató  külföldi  fizikusok  is  rendszeres  előadói  az  Ortvay-kollokviumoknak, 

köztük még Nobel-díjasok is. Dirac, Hund, Pohl, Schaeffer, Sommerfeld neveit idézzük. De 

legfontosabb, állandó jellegű referálók a hazájukban dolgozó magyar fizikusok, köztük önálló 

tudományos munkásságot folytató középiskolai tanárok. Az Ortvay-kollokviumok a háborút 

megelőző években döntő szerepet játszottak az egész ország számára a kor szintjén álló fizikai 

kutatások kibontakoztatásában. Pótolni próbálta egy szűk létszámú egyetemi tanszék, amit az 

ország úri vezetői elmulasztottak: egy tudomány számára kritikai fórumot, tapasztalatcserét, 

fejlődést biztosított.”

A matematikában, ahol Kőnig Gyula és Vályi Gyula munkássága nyomán erős iskolák 

keletkeztek, a háború és az utána következő reakciós korszak nem tudott olyan súlyos kárt 

okozni  mint  a  fizikában.  Ez  a  kor  a  magyar  matematika  egyik  nagy korszaka.  A gazdag 



termésből Riesz Frigyes (1880–1956), Haar Alfréd (1885–1933) és Fejér Lipót (1880–1959) 

munkássága a legkiemelkedőbb.

Riesz Frigyes mesterei a valós függvénytan új szakaszát elindító francia iskola nagyjai: 

Baire, Borel, Lebesque voltak. Az ő munkájukhoz csatlakozik egész életműve. Centrumában 

egy általa,  s  tőle  függetlenül  Ernst  Fischer  által  1907-ben felfedezett  tétel,  az  ún.  Riesz–

Fischer-féle tétel áll.

Ez a tétel következőket mondja ki: Legyenek a1, a2 … valós számok. A belőlük alkotott

 sor akkor és csak akkor összetartó, ha létezik a valós x változónak egy olyan 

f  valós függvénye, amely Lebesque-féle értelemben négyzetesen integrálható, és amelynek 

Fourier-együtthatói éppen a1, a2 … A tétel azért nagyon jelentős, mert akkor is érvényes, ha a 

trigonometriai  sorbafejtés  függvényrendszere helyébe négyzetesen integrálható függvények 

tetszőleges orthonormál rendszere lép.

A Riesz-Fischer-féle tétel nagyon fontos volt a modern matematika fejlődésében. Riesz 

ugyanis  tétele  segítségével  felismerte,  hogy az  ún.  Lebesque-féle  értelemben  négyzetesen  

integrálható  függvények  összessége (azaz  egy  speciális  tulajdonsággal  rendelkező 

függvénysokaság)  és  a  végtelen sok koordinátával  rendelkező vektorok összessége  (azaz a 

végtelen sok dimenziós tér irányított egyenes szakaszainak az összessége) között kölcsönösen 

egyértelmű és a  távolság fogalmát  is  megtartó megfelezést  lehet  létesíteni.  Így ezeknek a 

függvényeknek az összessége geometriai  sajátságokkal ruházható fel,  úgy tekinthető,  mint 

valamilyen  különleges  tér,  amit,  mivel  függvényekből  áll, függvénytérnek neveznek.  A 

függvényterek  elmélete,  az  ún.  funkcionálanalízis  ma  már  óriási,  egy  ember  által 

teljességében áttekinthetetlen szakmává nőtt, s ennek a megteremtésében döntő szerepe volt 

Riesz Frigyesnek.

Másik nagy eredménye a Riesz–Fischer-féle tétel felfedezésével nagyjából egy időben 

az  ún.  topologikus  terekre  vonatkozik.  Riesz  adta  ugyanis  a  sűrűsödési  pont  fogalmára 

felépített topologikus terek első axiomatikus definícióját, és ezzel a modem matematika egyik 

legfontosabb ágának, a halmazelméleti topológiának lett az előfutára. Későbbi, topologikus 

vektorterekre  vonatkozó  vizsgálatai  pedig  olyan  tétel  felfedezésére  vezették,  amely  az  új 

matematikában olyan fontos Bourbaki-féle mértékelméletnek az előkészítője lett.

Nagy lendületet adott Riesz Frigyes az ún.  szubharmonikus függvények elméletének a 

megalapozásával (az egyváltozós konvex függvény általánosítása többváltozós függvényre) a 

potenciálelméletnek. Ezen a területen Riesz külföldön élő tanítványa, Radó Tibor ért el a többi 

között szép eredményeket, és számolt be alig tizenöt évvel Riesz alapvető közleményeinek a 



megjelenése után az elmélet nagy haladásáról.

Riesz  Frigyes  munkásságának  a  hatása  már  nem korlátozódik  egyetlen  országra.  A 

század legnagyobb matematikusai között van a helye.  Az ő és Haar Alfréd által 1922-ben 

megalapított  és  szerkesztett  szegedi  Acta  Scientiarum  Mathematicarum  világszerte 

megbecsülést szerzett a magyar matematikának. Riesz Frigyes, akárcsak egykor Kőnig Gyula, 

sohasem tévesztette szem elől a nevelés fontosságát. Ragyogó fiatal matematikusok gárdája 

nőtt fel körülötte Szegeden, sokan közülük ma már maguk is világhírű matematikusok.

A magyar matematikai kutatás másik nagy centruma a budapesti tudományegyetemen 

alakult  ki,  Fejér  Lipót  körül.  Fejér  a  berlini  matematikai  iskola  neveltje  volt,  főleg  a 

Weierstrass tanítvány H. A. Schwarz hatott rá erősen. Schwarz az analízis Weierstrass által 

megalapozott szigorú kritikai irányát folytatta, és ezt vette át tőle Fejér is.

Fejér egy régen vitatott, nehéz sorbafejtési probléma vizsgálata közben felismerte, hogy 

ha  a  Fourier-sor  összegezésekor  egy-egy  rögzített  tagig  vett  részletösszeg  helyett  ezen 

részletösszegek számtani közepeinek a sorozatára térünk át, ez a sorozat ott is összetartó lesz, 

ahol  maga  a  részletösszegek  sorozata,  tehát  a  folytonos  függvényt  előállító  Fourier-sor 

széttartó. Ez az egyszerű és alapvető fontosságú eredmény a tárgya Fejér 1902-ben megjelent 

híres doktori  értekezésének. Ehhez csatlakozik egész életműve. A továbbiakban kimutatta, 

hogy  Fourier-sorok  részletösszegeinek  számtani  közepelésével  könnyen  lehet  sok 

szempontból jó tulajdonságú függvényeket szerkeszteni, s ezzel egyik úttörője lett a modern 

matematika rohamosan fejlődő, fontos diszciplínájának, a konstruktív függvénytannak.

Fejér  Lipót  jelentőségét  éppen  úgy,  mint  Kőnigét  vagy Vályiét,  nem lehet  egyedül 

megjelent dolgozatai alapján lemérni. Kivételes képességű előadó volt és páratlan segítőkész 

mestere tanítványainak. 

„Szívesen  vette  –  írja  róla  Turán  Pál  –,  ha  hallgatói  eredményeikről 

szemináriumában beszámoltak. A megbeszélések tanítványaival fiatalabb éveiben 

az  egyetem  falain  kívül  is  folytatódtak  különféle  kávéházakban,  váltogatva  a 

komolyat  tréfával…  Hatásának  további  okai  voltak  egyetemi  előadásai, 

melyekben, különösen fiatalabb éveiben, változatos fejezetekből lényegre mutató 

módon nyerhettek  indítékokat  különböző érdeklődésű hallgatói,  míg a  Horthy-

időkben  majdnem polgárjogot  nyert  év  eleji  egyetemi  atrocitások  és  az  egyre 

fenyegetőbb fasizmus nem szegték mindinkább kedvét.”



Fejér hatása sem mérhető magyar keretek között. Nemcsak a magyar egyetemek professzorai 

kerültek  ki  szinte  kivétel  nélkül  tanítványai  közül,  számos  külföldi  egyetem  előadója, 

közöttük nem egy világhírű matematikus, Fejér egykori tanítványa.

Riesz és Fejér hatásával a két világháború közötti korszak tudósai közül egyedül Szent-

Györgyi  Alberté  hasonlítható  össze.  Szent-Györgyi  neve  összeforrt  a  kor  egyik  centrális 

biológiai problémájával, a sejtlégzéssel.

A sejtben  az  oxidáció  első  lépése  –  amint  azt  Wieland  kimutatta  –  az  elégetendő 

tápanyag hidrogén atomjainak az  aktiválása.  Ez azt  jelenti,  hogy fermentumok hatására a 

hidrogén atomok kötése meglazul, és így hozzáférhetőkké válnak az oxigén atomok számára. 

Az aktiválást végző fermentumokat éppen ezért dehidrogenázéknak nevezik. Ugyanakkor – 

amint azt O. Warburg bizonyította – az oxigénnek is aktivált állapotba kell kerülni ahhoz, 

hogy a  sejtben  a  hidrogénnel  egyesülhessen.  Ezt  az  aktiválást  a  Warburg  áltat  felfedezett 

légzőfermentum végzi. Egy angol biokémikus, D. Keilin kimutatta, hogy az aktivált oxigén 

nem közvetlenül oxidálja a tápanyag aktivált hidrogénjét A két folyamat közé Keilin által 

cythochromoknak nevezett  festékanyagok  rendszere  van  iktatva,  amelyeknek  centrális 

alkotóeleme  egy-egy  vas  atom.  Ezt  a  vas  atomot  oxidálja  az  oxigén  a  légzőfermentum 

segítségével két vegyértékű alakjából három vegyértékű vas atommá. Ez az oxidált cytochrom 

oxidálja  a  dehidrogenáze  által  a  tápanyagról  lehasított  hidrogént,  miközben  maga  újra 

redukált alakjába jut. A cytochrom rendszer közvetíti tehát a tápanyag felől jövő redukciós 

hatásokat  az  oxigén felé.  A légzőfermentumot,  amelynek a  szerepe  a  cytochrom rendszer 

oxidálása, éppen ezért cytochromoxidázénak is nevezik.

Szent-Györgyi Albert nagy felfedezése ezeknek a szerteágazó sejtlégzés-vizsgálatoknak 

egységes képpé való összerakása volt. Ő maga így számolt be erről 1937-ben, híres Nobel-díj 

beszédében: 

„Mikor  mintegy  tíz  évvel  ezelőtt  megkíséreltem  ezt  a  lélegző  rendszert  az 

elméletnek  megfelelően  mesterségesen  összeállítani  és  a  cytochrom  oxidázét 

cytochrommal,  dehidrogenázékkal  és  tápanyaggal  hoztam  össze,  úgy  joggal 

vártam, hogy ez a rendszer lélegezni fog, vagyis oxigént vesz fel és a tápanyagot, 

a  hidrogéndonátort  eloxidálja.  A rendszer  azonban  azt  nem  tette  meg  és  így 

nyilvánvalóvá vált,  hogy még egy vagy több tag hiányzik a rendszerből. Ezt a 

hiányzó tagot keresve munkatársaimmal, főleg Banghával úgy találtam, hogy a 

rendszer  kiegészítéséhez  bizonyos  hőálló,  alacsony  molekulájú  anyagokra, 

kofermentumokra van szükség, melyek nélkül a dehidrogenáze nem működik… A 



kodehidrogenáze izolálása közben egy igen érdekes festékre,  színes anyagra is 

bukkantunk, melyet Banghával »cytoflav«-nak neveztünk el… Ezek a vizsgálatok 

a rendszert két új taggal gazdagították, azonban a mesterségesen összetett rendszer 

ennek  ellenére  se  működött.  Egy  további  fontos  tagjának  kellett  hiányoznia. 

Hűséges  munkatársaim  segítségével,  akik  közül  elsősorban  Annau,  Bangha, 

Gözsy, Laki és Straub nevét említem meg, sokévi fáradságos munkával sikerült 

végre kimutatni azt, hogy négy szénatomot tartalmazó két bázisos savak ennek a 

rendszernek lényeges alkatrészét alkotják.  E savak működése szintén abból áll, 

hogy a tápanyag felől jövő hidrogént felveszik és azután azt ismét leadják.”

Az első kémcsőben létrehozott  sejtlégzés  beláthatatlan távlatokat  nyitott  a  biokémia előtt. 

Szent-Györgyi  Albert  eredeti  elképzelését amerikai  és angol kutatók a következő években 

kiegészítették  és  kijavították.  Kimutatták,  hogy  a  Szent-Györgyi  által  felfedezett  négy 

szénatomos vegyületek mellett más egyszerű szerves savak is szerepelnek a sejtlégzésben, és 

a folyamat egyes lépései még bonyolultabbak, mint azt Szent-Györgyi feltételezte.

Szent-Györgyi Albert érdeklődését azonban ekkor már a biokémia más területe, az izom 

biokémiája kötötte le. Munkatársaival, elsősorban Straub F. Brúnóval ezen a területen elért 

eredményei  újra  a  világ  elismerését  vívták  ki,  és  évtizedekre  ellátták  témával  a  magyar 

biokémiát.  Magának  Szent-Györgyinek  az  érdeklődése  későbbi,  amerikai  évei  alatt  egyre 

inkább a biokémia és biofizika nagy, általános problémái felé fordult és egyik megteremtője 

lett  a  „molekuláris  biológia”  néven  ismert,  nagy  jövő  elé  tekintő  tudományágnak.  Régi 

preparatív  művészete,  amelynek  annak  idején  a  C-vitamin felfedezését  köszönhette,  a 

legutóbbi években újból magára irányította a világ érdeklődését a thymuszból izolált két, a 

sejtnövekedést fokozó illetve gátló anyag előállításával.

Szent-Györgyi  biokémiai  vizsgálataihoz  fogható  jelentőségűek  az  endokrinológiában 

Verzár  Frigyes  kutatásai.  Verzár  a  mellékvesekéreg  egyik  hormonjának,  a 

dezoxicorticosteron-acetátnak  szerepét  és  hatásmechanizmusát  vizsgálta  az  anyagcsere 

szervetlen  foszfort  beépítő  folyamataiban,  s  ezzel  nagyon  jelentős  kutatási  irány  egyik 

elindítója lett.  Az ő hatása azonban, korán távozván hazánkból, tudományos fejlődésünkre 

nem oly közvetlen, mint Szent-Györgyi Alberté.

A biológiai és orvosi tudományok háború előtti színvonala a háború utáni időszakban is 

megmaradt.  Ekkor  alakultak  ki  első,  világviszonylatban  is  jelentős  növénytani  iskoláink, 

Sopronban  Fehér  Dániel  (1891–1955),  Debrecenben  Soó  Rezső  körül.  Fehér  Dániel  és 

munkatársai a korszerű talajbiológiai kutatások meghonosítói, Soó Rezső pedig tanítványaival 



Magyarország növényföldrajzi jellegzetességeit és növényszövetkezeteit tárta fel.

A növényszociológia úttörője nálunk Rapaics Raymund (1884–1954) volt. 

„Ő írta – mondotta 1936-ban, egy nemzetközi botanikuskongresszuson Soó Rezső 

–  A növények  társadalmát  (1925) bevezetésül  a  növényszociológiába,  azzal  az 

alapgondolattal,  hogy  a  szövetkezet  tagjainak  munkája  szerves  harmóniába 

egyesül  és  egymást  kiegészíti,  a  növényszövetkezet  lényege  tehát  a 

munkamegosztás. 1926-ban rendezte meg a magyar kormány az Alföld alkalikus 

talajainak  geológiai  és  botanikai  fölvételét.  Rapaics  írta  le  a  Tisza  menti  és 

tiszántúli sziki növényszövetkezetek zonációit és minőségi összetételét (1920–27) 

jellemezte a főasszociótípusok talajait.”

A tanácsköztársaság  ideje  alatti  bátor  viselkedése  miatt  a  Horthy-rendszer  megfosztotta 

Rapaicsot a debreceni gazdasági akadémián betöltött tanári állásától. A Természettudományi 

Társulat  könyvtárosa  lett.  Később  mint  a  Társulat  folyóiratának,  a  Természettudományi  

Közlönynek és  a  Társulat  könyvkiadó vállalatának egyik vezetője,  mindenkinél  többet  tett 

hazánkban a két világháború közötti szomorú korban a természettudomány iránti érdeklődés 

ébren tartásáért.

Az élettani kutatás legfontosabb centruma ebben az időben a pécsi egyetem volt. Itt a 

gyógyszertan  és  kórtan  professzora,  Mansfeld  Géza  (1882–1949)  irányításával  sokoldalú 

vizsgálatokat folytattak: a zsíranyagcseréről, a narkózisról, a légzés idegi szabályozásáról, az 

agy gátló központjainak a működéséről, a pajzsmirigy hőszabályozásban betöltött szerepéről.

A  gyakorlati  orvostudomány  területén  igen  fontos  volt  Grósz  Emil  (1865–1941) 

működése,  aki  a  budapesti  szemészeti  klinikát  az  alkalmazott  természettudományi  kutatás 

mintaszerű műhelyévé tette.

A magyar orvostudomány és élettan legnagyobb hatású egyénisége a két világháború 

között  Korányi  Sándor  (1866–1944)  volt.  Ő  fejlesztette  az  apja  által  alapított  magyar 

belgyógyászati  iskolát  világviszonylatban  is  számottevő  centrummá.  Korányi  érdeme  a 

fizikai-kémiai módszerek belgyógyászatba és élettanba való bevezetése. 1907-ben megjelent 

Physikalische  Chemie  und  Medizin  című  könyve  a  vér  és  a  szövetközti  nedvek 

anyagkoncentrációinak a vizsgálatával egy egész nagy fiziológiai irány kiindulópontja lett, 

aminek  tradíciója  tanítványain  és  azok  tanítványain  keresztül  máig  él  a  magyar 

orvostudományban.



A fizikai-kémiai  szemléletmód  legmegfelelőbb  alkalmazási  területe  a  veseműködés 

vizsgálata volt. A fizikokémiai módszerek ugyanis pontos diagnosztikus eszközöket adtak a 

Korányi-iskola  kezébe  a  vesék  különféle  kóros  működésének  a  vizsgálatára.  A  nagy 

kórformák, mint a nefroszklerózis, a nefrózisok és az akut glomerulonefritisz az ő kezében 

kezdtek jól definiált tünetegyüttesekké alakulni, és ha a vesepathologia későbbi fejlődése nem 

is a Korányi  által  nyitott  úton haladt,  az egzakt szemléletmód és módszerek bevezetése a 

vesepathológiába Korányi Sándor érdeme marad.

Klinikai  szempontból  igen  jelentős  lett  az  általa  megalkotott  veseelégtelenség, 

vesedekompenzáció fogalma.  Ennek  a  fogalomnak  a  segítségével  Korányi  a  különféle 

vesebetegségek  szerteágazó  tüneteit  egységes  alapra  vezette  vissza,  és  számos,  látszólag 

ellentmondó kórtani tényt magyarázott meg. „A szervezet csodálatos mértékben képes arra, 

hogy  működésének  hibáit  ellensúlyozza.”  –  hangsúlyozta  folyton.  Ha  egy  szerv  hibás 

működését meg akarjuk ismerni, sohase elegendő csak az illető szervet vizsgálni. A kutató és 

az  orvos  mindig  az  egész  szervezetet  kell  szeme  előtt  tartsa,  sokféle  és  bonyolult, 

kompenzálási  lehetőségeivel.  A betegség – a  beteg  számára  legalábbis  –  akkor  kezdődik, 

amikor  ezek  a  kompenzációs  mechanizmusok  felmondják  a  szolgálatot,  és  beáll  a 

dekompenzáció.

Ez a szemlélet egészen új lehetőségek és feladatok elé állította diagnosztikai és terápiás 

téren  egyaránt  az  orvost.  Elsőrendű  fontosságú  lett  a  szervezet  működését  tükröző 

funkcionális  diagnosztika,  és  igen  nagy  helyet  kaptak  a  gyógyításban  a  beteg  panaszait 

enyhítő terápiás beavatkozások.

Korányi  kitűnő  előadó  volt  és  nagy  hatással  volt  tanítványaira  mélyen  humánus, 

segítőkész  emberi  egyénisége  is.  A  magyar  belgyógyászatban  ma  éppen  úgy  Korányi 

közvetlen és közvetett tanítványai töltik be a vezető helyeket, mint a matematikában Fejér 

Lipóté.  Nagyon  jellemző  a  Horthy-rendszerre,  hogy  a  világhírű  professzort  nemcsak 

nyugdíjazta idő előtt 1936-ban, hanem klinikáját is feloszlatta. (…) 

 



Matematika–haza64

A Természet Világa matematikai különszámáról

„Különszámunk a matematikáról és a matematikusainkról szól – írja az Előszóban 

a főszerkesztő, Staar Gyula. – Összeállítóját az a cél vezérelte, hogy megmutassa, 

miért kemény valuta a világban még ma is a magyar matematika. A felszín látvá-

nyos formái helyett az emberi és a gondolati összefüggésrendszerek bemutatására 

vállalkoztunk.  Ehhez  igyekeztem megnyerni  neves  matematikusainkat,  kértem, 

tegyék  le  szellemi  névjegyüket  a  Természet  Világa  különszámába.  A  közös 

örökségben, a matematika mélyén rejlő összetartó erőben bízva gondosan kerül-

gettem az embereket és a tudományterületeket elválasztó rianásokat. Az összetartó 

szálakat kerestem, azokkal akartam egységbe foglalni sokszínű világunkat.”

Ezeknek  az  összetartó  szálaknak  a  történeti  szövődését  vázolja  Császár  Ákos  bevezető 

tanulmánya:  Magyar származású matematikusok hozzájárulása a matematika fejlődéséhez. 

Nem egyszerűen mintaszerű matematikatörténeti áttekintés ez: felépítését tekintve maga is 

úgyszólván matematika. Először is pontosan megmondja, hogy mit ért az újkori matematika 

fejlődése alatt. 

„Az antikvitás vagy a reneszánsz olyan tudósai, mint  Arkhimédész,  Pascal vagy 

Newton,  a  tudományok  mai  osztályozása  szerint  akár  matematikusnak,  akár 

fizikusnak  (vagy  éppen  a  műszaki  tudományok  művelőjének)  volnának 

tekinthetők. Még a 18. és 19. század olyan tudósai is, mint  Euler vagy  Gauss, 

egyaránt alkottak nagyot a matematikában és a fizikában. Talán 150 éve annak, 

hogy a matematikában egyre több az olyan probléma s az ennek nyomán kialakuló 

elmélet,  amelyet  nem  a  természettudományok  felvetette  kérdések,  hanem  a 

matematika belső fejlődésének szükségletei indítottak útjára. Ugyanakkor ezeknek 

a tiszta matematikai motivációjú elméleteknek a jelentékeny része, néha egészen 

meglepetésszerűen,  megtalálja  későbbi  természettudományi  vagy  műszaki 

alkalmazását.” 

64 Forrás:  Vekerdi  László:  Matematika-haza.  A  Természet  Világa  –  Természettudományi  Közlöny  129. 
évfolyamának  matematika-különszámáról.  =  Forrás  31  (1999)  No.  11.  pp.  89–96.;  kötetben  megjelent: 
Vekerdi László: A közértelmesség kapillárisai. Tata – Tatabánya, 2001. Új Forrás Könyvek. pp. 146–155.



Magyarországon sem középkori politikai virágzása, sem a török hódítás és háborúk korában 

nem honosodott meg a Nyugathoz fogható természettudományos műveltség, s így matematika 

sem. A 18. században jelent meg az első magyar származású tudós, Segner János András, aki 

„nemzetközileg számon tartott önálló matematikai eredményeket ért el”. „Az igazi fordulatot 

azonban a 19. század jelenti, amikor kétlépcsős rakétaként magasba ível a két Bolyai pályája.” 

Bolyai  Farkasban  Császár  Ákos  leginkább  a  nagy  probléma-látót  méltányolja;  János 

Appendix-ében pedig a nem-euklidészi geometria mellett kiemeli  az axiómarendszerrel való  

leírhatóság felismeréséhez vezető első lépést és a modell-módszer első alkalmazását, amelyet 

később a nem-euklidészi geometriai ellentmondástalanságának a bizonyítására használtak.

Az ország ahhoz a matematikához, amelyben a Bolyaiak éltek és alkottak, majd csak a 

kiegyezés  után,  a  század  végére  ért  el,  hogy aztán  a  nyolcvanas  években  született  nagy 

matematikusok nemzedéke, mindenekelőtt a három szellemóriás, Riesz Frigyes, Fejér Lipót 

és  Haar  Alfréd  munkássága  nyomán  kibontakozhasson  idehaza  és  külföldön,  a  huszadik 

század  minden  nyomora  és  kegyetlensége  ellenére,  a  magyar  származású  matematikusok 

nemzetközileg ismert és elismert, a matematika – és olykor az egész világ – sorsán fordító 

tevékenysége.  Császár  Ákos  a  legfontosabbak  és  egyben  legismertebbek  felfedezéseiből 

jelzésszerűen  felvillant  annyit,  amennyiből  legalább  jelentőségüket  megsejtheti  bárki  (a 

matematikához értők persze külön élvezhetik a jelzések lényeglátó szellemességét), közben, 

mintegy mellékesen, de nagyon lényegesen, utal arra az intézményi háttérre is, amely lehetővé 

tette  munkájukat  és  útnak  indulásukat:  a  századvégi-századfordulói  Műegyetemre,  a 

Kolozsvári Tudományegyetemre,  a Trianon után kibontakozott szegedi matematikára és az 

Acta-ra, a felszabadulást követő negyedszázad folyamán elsőrangú matematikai centrummá 

vált Eötvös Loránd Tudományegyetemre.

A nem-matematikus,  a  matematikában  járatlan  olvasó  jól  teszi  tán,  ha  memorizálja 

magának  ezeket  a  neveket  és  a  hozzájuk  tartozó  felfedezéseket-fogalmakat;  bizonyosan 

könnyebben  tájékozódik  majd  abban  a  matematika-hazában,  amelyről  a  következő 

százegynéhány oldal a legváltozatosabb területekről, kompetens történetekben, képekben és 

(matematikáról van szó) képletekkel tudósít.

Így például mindjárt a következő tanulmányból, amit Weszely Tibor marosvásárhelyi 

professzor  írt  A  magyar  matematika  első  aranyérmesé-ről,  Sipos  Pálról  (1759–1816), 

megsejtheti  az  olvasó,  hogy  micsoda  nehézségi  erő  leküzdése  kellett  ahhoz,  hogy  útnak 

indulhasson Magyarországról a Bolyaiak „két lépcsős rakétája”. Tán még a matematikában 

jártasabbaknak  is  beletörik  a  bicskája,  ha  megpróbálják  követni  –  Weszely  mesteri 

tolmácsolásában  –  Sipos  nagy elmeélt  igénylő,  bonyolult  szerkesztéseit,  melyeknek  igazi 



jelentőségét nemcsak a díjosztók – az akkor már meglehetősen provinciális Berlini Akadémia 

–, hanem maga Sipos se ismert fel. Éppen ezzel szemben emelkedhet ki a Bolyaiak fenséges 

problémalátása és  -megoldása,  s  matematikai  ismereteiknek és tájékozódásuknak kivételes 

igényessége. Kiss Elemér (rengeteg kutatásra, számos vonatkozó publikációra és egy alapvető 

monográfiára alapuló) tanulmánya  Bolyai János kéziratainak rejtett matematikai kincsei-ről 

plasztikusan  és  –  legalábbis  matematikában  nem teljesen  járatlanoknak  –  maradéktalanul 

érthetően mutatja be, hogyan haladt Bolyai János a számelmélet nagy problémáiban, valamint 

az algebrai egyenletek megoldhatóságának kérdésében is kora matematikai kutatásának első 

vonalában, olykor évtizedekkel,  évszázaddal előzve meg más nagy nevekhez (J. H. Jeans, 

Erdős Pál)  fűződő felfedezéseket.  Az írás  tudománytörténeti  fontosságát  nem lehet  eléggé 

hangsúlyozni  (s  mégis  kell,  tekintve  Kiss  Elemér  már  nem  épp  tegnap  megjelent 

monográfiájának meglepő visszhangtalanságát); nemcsak azért,  mert Bolyai Jánost apjához 

foghatóan (és Gausshoz foghatóan) univerzális matematikai géniuszként fedezi fel és mutatja 

be, hanem azért is, mert a komplex egészek aritmetikájának Gausstól függetlenül s vele kb. 

egyidőben kidolgozott aritmetikája új fényt vet az  Appendix meglepően tökéletes analitikus 

apparátusára.  De  szerkesztői  telitalálat  is  a  dolgozat  elhelyezése  rögtön  a  kötet  elején:  a 

geometria  és  a  számelmélet;  a  „folytonos”  és  a  „diszkrét”,  a  „végtelen”  és  a  „véges” 

szembesülése és kölcsönös egymást-átvilágítása vissza-visszatér a kötet írásaiban; a centrális 

tanulmány, Lovász Lászlóé, azt is megérteti majd, hogy miért; sőt, talán elsősorban éppen ezt 

a kérdést járja körül Egységes tudomány-e a matematika? címmel.

Lovász  írása  azonban  elhelyezés  tekintetében  is  centrális;  előtte  néhány írás  még  a 

matematika-haza különböző tájaira vezeti el az olvasót, a matematikában teljesen járatlant is 

(ami  nem azt  jelenti,  hogy  hellyel-közzel  nem kell  „matematikusul”  gondolkoznia,  vagy 

legalábbis megpróbálkoznia vele). Edgar R. Lorch, amerikai matematikus a harmincas évek 

közepének Szegedéről s benne Riesz Frigyesről vázol páratlanul eleven, levegős, lényeglátóan 

aprólékos  képet;  olyan  fizikai-társadalmi  város-képet,  amely  minden  furcsaságával, 

kisszerűségével,  Nyugathoz  képest  elmaradottságával  együtt  valahogy  mégis  méltó  és 

szívesen vállalt otthona lehetett egy olyan világraszóló matematikai géniusznak, mint Riesz 

Frigyes  és  egy olyan világhíres folyóiratnak,  mint  az  Acta Mathematica Hungarica.  Nem 

tudom,  hányan  olvasták  felzárkóztatóink  népes  táborából  Lorch  írását,  félek,  nem sokan, 

pedig kötelező  olvasmánnyá kéne tenni.  S  persze az  iskolavezető  professzornak is,  ha az 

iskola-teremtést egyáltalán tanítani lehetne. 

De bemutatni  lehet  belőle  valamit;  s  a  következő  néhány oldalon  Katona Gyula  és 

Tusnády Gábor  be  is  mutat  annyit,  amennyi  matematika  nélkül  lehetséges,  Rényi  Alfréd 



emberi, vezetői, oktatói, pedagógusi nagyságából. Azaz nem jól mondom, hogy „matematika 

nélkül”, hiszen itt is áthat minden bekezdést, minden érvelést, minden emléket a matematika; 

az  ovidiusi  „quidquid  tentabam  scribere  versus  erat”  Rényire  és  matematikára  fordítva 

maradéktalanul  alkalmazható;  mégpedig  a  lehető  legtágasabban,  legnagyvonalúbban 

alkalmazva  a  matematika  szót;  úgy  valahogy,  ahogyan  Descartes  szokta  volt  emlegetni 

„gondolkozásom algebrájá”-t. Talán ilyesmire gondol Katona Gyula is, mikor azt írja: 

„Rengeteget  tett  a  magyar  matematikáért.  Pusztán  tudományszervező 

munkásságáért is megérdemelné, hogy most megemlékezzünk róla. Ha nem lett 

volna a tudomány óriása is,  nem biztos,  hogy ilyen jól  rátalált  volna a  helyes 

irányokra. Akkor talán már kevesen emlékeznének rá.” 

Még Rényi legendás optimizmusa vagy inkább tán törhetetlen derűje is „ars mathematicá”-

jában gyökerezhetett, s nem egyszerűen azon „élettapasztalatában”, hogy „minden lényeges 

dolog sikerült neki”. Mert például Bolyai Jánosnak igazán nem sok minden sikerült; mégis – 

úgyszintén elég rövid – életének végső napjaiig munkálkodott-töprengett nehéz matematikai 

és társadalmi feladványokon, a megoldás reményében: tehette volna optimizmus híján? Dehát 

őbelőle is sugárzott az ovidiusi „quidquid tentabam”.

Még  látványosabban,  tán  mert  a  matematika  egy  viszonylag  szűkebb,  jól 

meghatározható  területének  vonzásában  és  vonatkozásában  érvényes  az  ovidiusi  mondás 

Erdős Pál esetében. Erdős portréját (a „matematikai” és „emberi” megkülönböztetése az ő 

esetében egyszerűen képtelenség lenne) tanítványa, Babai László vázolja Magyarországon és  

a világban: Erdős Pál, barátai és kora címmel. 

„Az újságírók – írja – hajlamosak arra, hogy Erdős különcségeit valamint kissé 

gyermeki kiszolgáltatottságát szenzációként tálalják, és úgy állítsák be, mint egy 

titokzatos  világ  (a  matematika)  elkötelezett  bajnokát,  akit  teljesen  felemészt 

szenvedélye  e  »szűk« vállalkozásban.  Matematikus  barátai  világszerte  azonban 

ennél jobban ismerik. Elfogadják ártatlanságát és szerető gonddal veszik körül, ily 

módon  hálálva  meg  azt  a  melegséget  és  fényt,  amelyet  otthonukba  vagy 

dolgozószobájukba visz. Azt is tudják, hogy Erdős egyáltalán nem a matematika 

robotja,  hanem  mindig  is  odafigyel  környezetére,  szűkebbre  és  tágabbra 

egyaránt.” 



Nemcsak gondolatait,  mozgását sem korlátozták országhatárok; hol itt,  hol ott  bukkant fel 

váratlanul.  De  kapcsolata  szülőhazájával  soha  nem  szakadt  meg,  illetve  folyton 

újrateremtődött,  nem  ritkán  nem  csekély  bonyodalmak  árán.  Magyar  tanítványai  és 

munkatársai, egy részük szerte a világban, szakmájuk legjobbjaihoz tartoznak; Babai tömören 

és gondosan beszámol róluk, munkásságukkal egyúttal azt is jelezve, mivé fejlődtek az Erdős 

által  művelt  s  gyakran  az  ő  ötletéből  és  úttörő  munkájából  kinőtt  diszciplínák.  Azt  is 

elmondja, hogy korunk nem minden nagy matematikusa értett egyet Erdős munkastílusával, 

akadtak ellenfelei, ami nem csoda. 

„Erdős soha nem deklarált kutatási programot, nem jelölt ki általános matematikai 

célt.  Valószínűleg  nehezen  lenne  képes  egy  elfogadható  kutatási  pályázatot 

összehozni. Straus azt írja róla: »...ebben az évszázadban, amelyben az elmélet-

gyártók a matematikában olyan domináns szerephez jutottak, Erdős megmaradt a 

problémamegoldók  fejedelmének  és  a  probléma-megfogalmazók  abszolút 

egyeduralkodójának... Erdős sok tekintetben korunk Eulere. Ugyanúgy, ahogyan 

azok  a  speciális  problémák,  amelyeket  Euler  megoldott,  utat  mutattak  az 

analitikus  és  algebrai  számelméletben,  kombinatorikában,  függvénytanban  stb. 

Erdős  munkájának  módszerei  és  eredményei  már  láttatják  velünk  olyan 

nagyszabású  diszciplínák  körvonalait,  mint  a  kombinatorikus  és  valószínűségi 

számelmélet,  kombinatorikus  geometria,  valószínűségi  és  transzfinit 

kombinatorika és gráfelmélet, valamint sok más terület, ami az ötleteiből még ki 

fog alakulni.«”. 

Babai László Erdős-portréját életrajzi részletek, történetek, anekdoták, fényképek és rajzok 

hozzák közel az olvasóhoz, úgyhogy az is megsejt matematikájának – a mai matematika egyik 

fő trendjének – lényegéből valamit, aki a felsorolt diszciplinákról azt sem tudja, eszik-e vagy 

isszák.

Mutatis mutandis hasonló mondható el Staar Gyula interjújáról Lax Péter Wolf-díjas 

matematikussal, Problémákon át vezető életútjáról. 

„Erdős  Pál  1995-ben  a  Gólyavári  estéken  tartott  előadásában  –  vezeti  be  a 

kérdését Staar Gyula – így emlékezett az Amerikába érkező kisfiúra, Lax Péterre:  

»Vele 1941-ben ismerkedtem meg. Szülei jó nevű orvosok voltak Magyarországon.  

Éppen az utolsó pillanatban mentek el.  Péter Rózsa, akitől sokat tanult,  leírta,  

hogy Lax nagyon tehetséges, és kérte, foglalkozzam vele, amit én persze meg is  



tettem... Halmos is mondta, van itt Magyarországról egy csecsemő, lehetett vele  

matematikáról beszélni. Nem volt öreg, 16 éves volt, de már akkor elég komoly  

matematikus...  Van  egy  angol  cikkem  a  csodagyerekekről,  abban  róla  

megjegyzem:  'azután  egy  távoli  területre  vonult,  amiről  semmit  sem  tudok'.65 

Differenciálegyenletekkel foglalkozott. Fontos felfedezéseket tett.«

–  Igen,  még  diák  voltam,  ennek  ellenére  Erdős  többször  meghívott  a 

Princeton  Institute  for  Advanced  Studies-ba.  Problémákat  adott,  közülük  kettő 

megoldásából  cikkem  is  született.  Kissé  csalódott  volt,  amikor  áttértem  a 

matematika más stílusú művelésére.”

Ez a más stílusú művelés a matematika világának egy merőben másféle nagy kontinensére 

vezet,  ahol  számos út  nyílik  az alkalmazások felé,  és  fontos szerep jut  a  nagy sebességű 

számítógépeknek. A felmerülő problémák sokféleségéről ízelítőt ad Lax Péter válasza Staar 

Gyula kérdésére:

„– A matematika mely területein munkálkodott?

–  Elsősorban a sokváltozós differenciálegyenletek megoldásán dolgoztam, 

főként azokon, amelyek hullámszerű mozgást írnak le. De ugyancsak érdekeltek 

az elliptikus egyenletek, melyek egyensúlyban lévő rendszereket ábrázolnak. Sok 

időt töltöttem a megoldások megközelítő kiszámolásával, ami érdekes és fontos 

probléma.  Azután  Ralph  Phillips  kollégámmal  sokat  dolgoztunk  a  hullámok 

visszaverődésén  és  szétszóródásán.  Ezzel  kapcsolatban  vannak  érdekes 

eredmények a hullámokról a Bolyai-Lobacsevszkij-féle térben.

Nagyon érdekeltek a  lökéshullámok,  és ezeknek a kiszámítása;  itt  is  sok 

meglepetésre bukkan az ember. Még nagyobb meglepetések vannak az ún. egzakt 

integrálható egyenletek megoldásaiban, ilyenek például a szolitonok. A diszperzió 

hatása újszerű jelenségeket okoz.

Ezen  kívül  egész  sor  apróbb  munkám van  a  matematika  legkülönfélébb 

területeiről, még a topológiában és az algebrában is.”

Ezek után a riporterben bujkáló szerkesztő nyilván meg fogja kérdezni:

„–  A matematika ma milyen korszakát éli? Egymással alig érintkező darabokra  

esik szét, avagy megindul bizonyos egységesítő folyamat?
65 Chamberlain hírhedt  megjegyzése  Csehszlovákiáról,  a  müncheni  megegyezés  után. (–  a  korabeli  szerk.  

megj.)



– Mindkét folyamat megfigyelhető. Nem hiszek abban, hogy a matematika 

egymással nem érintkező speciális ágakra esik szét. Csaknem száz évvel ezelőtt a 

híres párizsi  előadásában Hilbert  éppen erről beszélt.  Olvassa el,  amit a végén 

mondott, az ma is igaz. A matematika egyre hatalmasabban terebélyesedik, ezzel 

párhuzamosan  új  egyesítő  elveket  fedezünk  fel,  rejtett  összefüggésekre 

bukkanunk, melyek összefűzik a szétfutni látszó területeket.

Száz évvel ezelőtt például óriási különbség volt algebra és topológia között. 

Ma  már  alig  lehet  megkülönböztetni  őket.  Persze  minden  matematikus 

specialistaként kezdi. Neumann János ritka kivétel,  hiszen ő már fiatalon sokat 

tudott, univerzális tehetség volt.”

Az interjút közvetlenül és szervesen folytatja Lovász László tanulmánya: 

„Egységes  tudomány-e  a  matematika,  vagy egyre  inkább sok független,  eltérő 

utakon  fejlődő,  egymás  eredményeit  nem  ismerő,  sőt  lassan  meg  sem  értő 

közösségre  bomlik?  Erősítik  vagy  gyöngítik  ezt  a  folyamatot  a  kutatás 

megváltozott körülményei, mint például a számítógépek? El kell-e fogadnia ezt a 

szétforgácsolódást a matematikus társadalomnak?”

A kérdések  megválaszolásához  Lovász  László  először  áttekinti  a  mai  matematikát  átjáró 

törésvonalakat, azután elemzi a matematika világát átalakító három új trendet. 

A törésvonalak  legismertebbje  „a  tiszta  és  az  alkalmazott  matematika  között 

halad. Az absztrakt és a konkrét matematika szembenállása az ún. Bourbaki-iskola 

körüli vitákban csúcsosodott ki. A strukturális matematika (amelynek eredményei 

tételek  és  bizonyítások)  és  az  algoritmikus  matematika  (amelynek  eredményei 

algoritmusok és  elemzésük)  közötti  megkülönböztetés  az ókorig nyúlik vissza. 

Ugyanilyen  mélynek  tűnik  a  szakadék  a  folytonos  matematika  (analízis)  és  a 

diszkrét matematika (pl. a gráfelmélet) között.”

A  törésvonalakat  munkahelyi-  és  finanszírozási  feltételek,  siker-esélyek,  személyi 

ismeretségek, kulturális körülmények is meghatározzák: „a matematika egyes szakirányainak 

saját konferenciái, folyóiratai és díjai vannak, saját fogalomkészlete és paradigmái, sőt, mások 

a beszélgetés során természetesnek vett értékrendek is.”



A kisebb szakmai közösségekre való óhatatlan, mert épp a matematika fejlődésével járó 

elkülönülés  azonban nem jelenti  magának a  matematikának ugyanilyen szétdarabolódását. 

Ellenkezőleg, ahogyan az életben a diverzifikáció, a sokfélévé válás épp az életrevalóság jele 

és az evolúció alapfeltétele, úgy a sokfélévé váló matematikában is lehet ez a diverzifikáció 

„egy mélyen gyökerező egyetemesség következménye”. Ahhoz azonban, hogy ez így legyen, 

a matematikusoknak is meg kell tenniük a magukét.

„Nekünk  matematikusoknak  mindent  el  kell  követnünk  a  közöttünk  húzódó 

szakadékok áthidalása érdekében, és ennek a törekvésünknek éppen a matematika 

új fejleményei válhatnak eszközeivé.”

Három  új  trendet  vizsgál  ebből  a  szempontból  Lovász  László:  a  közösség  méretét,  az 

alkalmazás új területeit és a számítógépeket. A méretek növekedtével egyre bonyolultabbá és 

fontosabbá  válik  a  kommunikáció  és  az  információ-feldolgozás,  másrészt,  „úgy  tűnik 

véletlenszerűen”, kisebb szakmai közösségek, akár szubkultúrák alakulnak ki, amelyek olykor 

makacsul  ragaszkodnak  módszereikhez,  de  kellő  nyitottsággal  kölcsönösen  meg  is 

termékenyíthetik  egymást.  Hasonlóképpen  a  tudományok  fejlődésével  az  alkalmazások 

számos  új  területe  nyílhat  meg  a  matematika  előtt,  éspedig  elsősorban  a  matematika 

úgyszintén  gyorsan  fejlődő  újabb  ágai  előtt,  messzi  túl  a  fizikai  alkalmazások jól  ismert 

sikertörténetén.  A számítógépek pedig nem egyszerűen katalizálhatják mindezeket,  nem is 

csak  segíthetnek  „az  információrobbanás  túlélésében”,  hanem  eleve  a  matematikus 

észjárásához alkalmazkodó módszereikkel egy új, hatékonyabb matematikai kommunikációs 

kultúra  eszközeivé  is  válhatnak.  Lovász  jobbnál-jobb  és  megejtően  érdekes  példákkal 

illusztrálja az itt kutyafuttában és megengedhetetlenül elvontan összegzetteket, s azután rátér 

a  matematikai  munka olyan új  formáinak az  ismertetésére,  amelyek a  három új  trendben 

felvetődő  kihívásokra,  az  általuk  megnyíló  új  lehetőségek  hasznosításával,  a  matematika 

mélyebb  egységének  a  megőrzésével  felelnek,  mint  például  az  áttekintő  cikkek vagy  a 

problémák és sejtések. Nem könnyű persze megmondani, hogy mitől jó egy áttekintő cikk 

vagy egy sejtés – annyi  bizonyos,  hogy az egyik kritérium a pontos megfogalmazás és a 

viszonylag széleskörű érthetőség –, de tán épp a matematika egységének a szolgálata igazíthat 

el az értékelésükben. A jó áttekintő cikkek, csakúgy mint a releváns sejtések, hozzájárulnak a 

matematika egyetemes fejlődéséhez és  originális  kutatásként  tekintendők.  „A sejtést,  mint 

olyat,  művészi  szinten  művelte  a  nemrég  elhunyt  Erdős  Pál,  aki  egymaga  több  sejtést 

fogalmazott  meg,  mint  talán  a  világon valaha  élt  minden matematikus  összesen.  Erdős  a 



sejtéseit matematikai munkássága szerves részének tartotta, ugyanúgy, mint a tételeit. Egyik 

legkedvesebb emlékem Erdőstől a következő megjegyzés: »Soha senkit nem irigyeltem tétel 

miatt, de téged most irigyellek ezért a sejtésért.«”

A kötet jó néhány következő írásában találhatunk példát a sejtések erejére és szerepére; 

ahogyan például majd mindenikben visszatér, különböző kontextusban, a nagy Fermat-sejtés 

és  A.  Wiles  angol  matematikus  általi  1994-es  bizonyítása.  De  pompás  példái  ezek  a 

tanulmányok  az  áttekintő  cikkeknek  is,  kompetens  összefoglalásaként  egy-egy  szűkebb 

szakterületnek  a  matematika  más  területein  kutatók  számára.  Többségük  egyúttal  szépen 

mutatja azoknak a „máshonnan származó eszközöknek” az „erejét”, amit Lovász László a 

matematika egységét bizonyító és őrző „hidak” egyik legfontosabbjaként jelölt ki.

Ezeknek  a  cikkeknek  a  teljes  megértése  azonban  többnyire  némi  matematikai 

jártasságot  igényel;  mégis  megérik  a  laikusnak  is  a  fejtörést,  mert  egy-egy  megértett 

részletben – és ismételt olvasással egyre több részletet érthet meg – hirtelen feltárulhat előtte a 

matematikai  táj  szépsége.  Ha  például  valaki  Kollár  János  Algebrai  geometriájában  az 

egyszerű két ismeretlenes elsőfokú egyenletrendszertől, amelynek egyik megoldási módszerét 

már  a  babiloniak  ismerték,  végigdolgozza  magát  a  nagy  Fermat-sejtés  bizonyításához 

szükséges  bonyolult  függvényekig,  útközben  váratlan  (és  váratlanul  szép)  rálátást  nyer 

egyebek közt a Bolyai-geometriára. Vagy ha madzaggal és ceruzával a kézben végigdolgozza-

végigszámolja  magát  Rimányi  Richárd  cikkén  A  csomók  elméletéről  (amit  kivételesen 

matematikai előismeret nélkül is megtehet), bizonyosan el fog csodálkozni, hogy miképpen is 

nem jutott  eddig  eszébe  csodálkozni  a  mi  három dimenziós  terünk  különleges  voltán?  A 

három dimenziós térben „élő” csomók két dimenziós síkban ábrázolt diagramjait kellett, rájuk 

kidolgozott  összeadással-kivonással-szorzással,  alkalmas  polinomokkal  jelölhetővé  tenni 

ahhoz, hogy ... de ne akarjuk se eltúlozni, se megelőlegezni a meglepetést; Rimányi írásának 

egyik  szépsége  éppen  az,  hogy  Lovászhoz  foghatóan  ért  váratlan  összefüggések 

felvillantásához,  jelentésteljes  sejtések  merész  vázolásához,  távlatos  alkalmazások 

lehetőségének  érzékeltetéséhez.  És  milyen  jellegzetesen  „lovászi”  téma  „máshonnan 

származó eszközök” (geometria, algebra, részecskefizika) „összeugrasztása”! Így aztán a cikk 

(ismételt)  áttanulmányozása  után  a  matematikában  eladdig  teljességgel  járatlan  olvasó  is 

szinte beavatottként kérdezheti a szerzővel: 

„Vajon  várhatjuk-e,  hogy  a  csomóelmélet  fő  problémáit  a  közeli  jövőben 

megoldják?  Ezt  nem  lehet  megjósolni.  Az  azonban  biztosnak  tűnik,  hogy  a 

csomók tartogatnak még meglepetéseket,  ha  másért  nem,  az  elméleti  fizikával 



való szoros kapcsolat miatt, mely napjainkban talán olyan gyorsan fejlődik, mint 

századunk  elején.  Akár  fizikai  gondolatok  serkentik  a  csomóelméletet,  akár 

fordítva, mindenképpen sok szép matematikát várhatunk még e tárgytól.”

A matematika  szépsége,  amiről  Péter  Rózsa  vallott  sokszor  és  sokféleképpen,  sugárzik 

ezekből  a  tanulmányokból,  szóljanak  kívülállóknak  vagy  matematikusoknak.  Tán  épp  a 

szépséggel függ valamiképpen össze az is,  hogy akár mottóul lehetett  volna választani az 

egész  különszámhoz Péter  Rózsa  Játék  a  végtelennel-jéből  a  18.  fejezet  címét:  És mégis  

sokféle a matematika. Hiszen mi lehet annyira, s olyan ártalmatlanul sokféle, mint a szépség? 

Erről a sokféleképpen szép matematikáról szólnak ezek az írások, talán ezért is sikerülhetett a 

szerkesztőnek olyan pompásan a kiváló szerzőgárda sokféle virtuozitásának egymást erősítő 

összhangot adnia. Meg persze azért, amiről az Előszóban vall: „Évek óta álmodoztam erről a 

kötetről. Az utolsó pillanatig alakítgattam, csiszolgattam.” Így kerekedhetett ki a keze alól a 

magyar matematika szép képe, egy határoktól mentes hazáé, ahol a zord időkben is otthonra, 

bár olykor tragikus sorsra, talált a gondolat.

A Természettudományi Közlöny nagy hagyományainak megfelelően – a Közlöny mindig 

elsősorban a középiskolai tanárokra és kiváló diákjaikra számított – ez a kötet is kellő súlyt 

helyez  a  matematika  középiskolai  –  „oktatására”,  írnám,  ha  nem  lenne  az  amit  a  kötet 

bemutat, sokkal de sokkal több annál, amit általában „oktatáson” értünk. Beszéljünk inkább 

Oláh  Vera  Középiskolai  Matematikai  Lapokat  és  történetét  bemutató  cikkének  címével 

Magyar csodáról, abban az értelemben, ahogyan cikke végén írja: 

„A matlap léte, csodája egyik összetevője a magyar titoknak: hogyan lehet, hogy 

egy kis ország annyi zseniális természettudóst adott a világnak.” 

Hasonló lapot ugyanis sehol a világon nem sikerült összehozni. Itt viszont átvészelt minden 

zord  időket,  s  a  második  világháború  és  az  azt  követő  keserű  „béke”  tragédiái  után  és 

közepette is sikerült újraindítani, amint az újraindítók egyike, Surányi János beszámol róla. 

„A folyóirat  első,  úgynevezett  mutatványszáma 1893-ban jelent  meg.  Mindkét 

világháború  miatt  néhány  évre  megszűnt,  és  mindkettő  után  akadt,  aki 

újraélesztette.” 

Ezt Oláh Vera, a jelenlegi főszerkesztő írja, s így folytatja: 



„Ez  önmagában  is  csoda:  kevés,  egy  évszázada  alapított  újság  működik  ma 

Magyarországon, de olyan talán nincs is több, amelyik ugyanúgy, ugyanazt írja és 

mégis újat nyújt; havonta több ezren várják-sürgetik megjelenését.” 

A matlap ugyanis folyton újrateremti a maga közönségét. 

„A  matlapon  nevelkedettek  egy  része  tudós  lett,  mások  »csak«  nagyon  jó 

szakemberek, egyesek tanárok. Akik tanítványaiknak, gyerekeiknek újra kezébe 

adták a matlapot.”

Természetes következmény vagy újabb szerkesztői bravúr (vagy mind a kettő), de a kötet 19 

honi  szerzője  közül  (Erdőst  és  Laxot  is  ide  számítva)  tizennégynek  ifjonti  fényképe  ott 

található abban a válogatásban, amelyet a belső borító közöl a matlap legjobb megoldóinak 

táborából.  S hogy a példa ma is  milyen ragadós, mutatja Herczeg János cikke az  Élet és  

Tudományban folyó A gondolkodás iskolájáról. 

„A rejtvényrovatok – írja – a legdemokratikusabb intézmények. Minden olvasójuk 

ugyanazokkal  a kérdésekkel  szembesül,  s  ha eljut  a  megfejtéshez,  átélheti  »az 

igazság ugyanaz...« pascali élményét (miközben hétköznapjaink a sokféle igazság 

elfogadtatására szoktatnak).” 

De  azt  is  megmutatja  a  cikk,  hogy  ugyanaz  a  megoldás  többféle  módon  érhető  el;  a 

többféleség elemeinél beépül a matematikába.

És  nem  monolitikus  építmény  a  matematika  a  csúcsain  se.  A kötetben  tükröződő 

„megélt matematika” a magyar szerzők „élménybeszámolói” után közli befejezésül századunk 

tán  legnagyobb  hatású  matematikai  vállalkozásnak,  a  „bourbakizmus”-nak  a  történetét, 

érvrendszerét,  eredményeit,  érdemeit  ismertető cikkek egy (kitűnően) válogatott  csokrát,  s 

utána az alapkérdések merőben másféle megközelítésével híressé vált amerikai matematikus, 

A. R. D. Mathias cikkét  Bourbaki tévútjairól. Külön szépsége a szembesítésnek, hogy újra 

visszatérnek  benne  az  Egységes  tudomány-e  a  matematiká?-ból  ismert  „törésvonalak” 

csakúgy,  mint  a  „deduktiv szigor” és a  „ráérző” megoldások ellentétei.  Ahogyan Csirmaz 

László írja  A titkosírás matematikájá-ról szóló, számelméleti alapkérdéseket és nem mindig 

meglapozott de bevált „protokollokat” mesterien keverő dolgozatában: 



„Az eljárások mögött  sok  és  mély matematika  rejtőzik.  Legtöbbször  pontosan 

tudjuk, melyek azok a mély és nehéz matematikai sejtések, amelyek megoldása 

után szorongásunk elmúlhatna: hátha ezek a tételek mégsem igazak, hátha csak 

légvárakat építünk. Az élet azonban gyorsabb tempót diktál, úgy tesz, mintha ezek 

a tételek már mind bizonyítva lennének, és ez az egész csak a matematikus népség 

fontoskodása.  Bizonyára  igazuk  van:  általában  bebizonyosodik,  hogy ott,  ahol 

korábban a matematika lemaradt a gyakorlat mögött – erre jócskán akad példa az 

elméleti fizikából – végül a gyakorlat embereinek lett igazuk.”

Vagy ahogyan Péter Rózsa fogalmazott Budapesten, 1943 őszén, csodálatos – és csodálatosan 

vidám – kis könyvének a végén: 

„A kereteket majd bizonyára tágítani fogja a jövő fejlődés, ha még nem is látjuk: 

hogyan. Az örök tanulság: a matematika nem sztatikus, zárt, hanem élő, fejlődő 

valami;  bárhogyan  próbáljuk  zárt  formába  merevíteni,  talál  magának  rést: 

elevenen robban ki belőle.”

S  azokban  az  elsötétülő  és  bezáruló  időkben  a  nagy  matematikus  szavai  a  matematika 

vigasztalását sugározva messzi túl mutattak a matematikán.



Interjú Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikussal Riesz Frigyes hatásáról66

Riesz  Frigyes  és  Fejér  Lipót  valósággal  legendás  alakjai  ma  már  a  magyar  

matematikának. Nevük a szakma határain messze túl ismert. Riesz Frigyes 1907-ben,  

Ernst  Fischerrel  egy  időben  fölfedezett  híres  tétele,  majd  ennek  alapján  a  lineáris  

operációk általános elméletének a kidolgozása, ami aztán a modern matematika egy  

egész új hatalmas ágának, az ún.  funkcionálanalízisnek a kibontakozásához vezetett,  

valamint  a  topológia  axiomatikus  megalapozása  1908-ban,  megkerülhetetlen  

határkövek századunk tudománytörténetében. Professzor Úr fogalmazta ezt meg talán  

legtalálóbban a Természet Világában Staar Gyula interjújában: „A Riesz–Fischer-tétel  

vagy a Fourier-sorokra vonatkozó Fejér-féle tétel olyan eredmények, amelyek ismerete  

nélkül  sem  Szegeden,  sem  Budapesten,  de  sehol  másutt  a  világon  nem  lehet  

matematikusi  oklevelet  szerezni.  Forrásvidékei  ezek  a  matematikának,  nélkülük  nem  

lenne olyan ez  a tudomány,  mint  amilyen ma.  Gondolataik  kiszakíthatatlanul  benne  

élnek matematikai és ily módon általános kultúránkban.”

„…nem szabad azt gondolnunk, hogy csökkent a tudományos értékek megbecsülése

a fiatalok körében”

Azt,  hogy  ez  mennyire  így  van,  szépen  mutatja  a  Fejér  és  Riesz  születésének  századik 

évfordulója alkalmából, 1980-ban rendezett tudományos ülésszak. A világ minden tájékáról 

jöttek ekkor Budapestre kiváló matematikusok, a Szovjetunióból éppúgy mint Amerikából, de 

felsorolhatnám jóformán a világ minden nagy matematikai centrumit. A megemlékezések és 

előadások bizonyították, hogy milyen eleven ma is e két nagy matematikusunk tudományos 

munkásságának a hatása. Nyugodtan mondhatjuk a centenárium fényében, hogy az ő hatásuk 

az idők folyamán – Fejér Lipót 1959-ben halt meg, Riesz még előbb, már 1956-ban – nem 

csökkent,  hanem  folytatódik  és  él  tovább.  A  matematika  épülete,  mint  egyébként  a 

tudományok bármelyike, öntörvényű belső növekedés mellett mindig külső – a természet, de 

most már a társadalom által is kitűzött – feladatok megoldásával fejlődik. Ezek a feladatok a 

66 Forrás:  Vekerdi  László:  Vallomások  tudósokról.  „…nem  szabad  azt  gondolnunk,  hogy  csökkent  a 
tudományos értékek megbecsülése a fiatalok körében”. Interjú Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikussal Riesz 
Frigyes hatásáról. = Magyar Tudomány 91 (Új foly. 29.) 1984. No. 4. pp. 288–293.



matematikában tükröződve magát  a  matematikát  is  fejlesztik.  Bár  Riesz ás  Fejér  ebben a 

fejlődésben nem ugyanazt az irányt követték, de mindketten a matematikai analízisnek voltak 

a klasszikusai.

Ebben a fejlődésben Professzor Úr neve a köztudatban Riesz Frigyesével forrt  Össze.  De  

hogyan indult el az útján?

Riesz Frigyes professzorom volt, de jól ismertem Fejér munkásságát is, s az én fejlődésemre 

mind  a  ketten  hatottak.  Ma,  a  múlt  visszapillantó  tükréből  nézve  azt  mondhatnám,  hogy 

egyformán  hatottak  rám.  Életem  egyik  korszakában  talán  Fejér  Lipót  dolgozataihoz 

csatlakoztam erősebben; máig is érzem ennek a hasznát. Természetesen Riesz, aki Szegeden 

professzorom  volt,  közvetlenebbül  orientálhatott.  Fejér  Lipót  Budapesten  tanított,  bár 

mindketten a kolozsvári egyetemen kezdték pályájukat. Azzal a témakörrel, amiből később a 

könyveimet is írtam – tehát a funkcionálanalízissel, az operátorelmélettel – elsősorban fizikai 

tanulmányaim hatására kezdtem foglalkozni, még egyetemi hallgató koromban.

Tehát ez esetben is a feladat kihívása hatott?

A kvantummechanika  felfedezésének  és  kidolgozásának  az  időszaka  volt  ez.  Ma  is  jól 

emlékszem,  milyen  erősen  megragadott  Neumann  Jánosnak  a  kvantummechanika 

matematikai alapjairól szóló könyve, továbbá  B. L. van der Waerden holland matematikus 

könyve a csoportelmélet szerepéről a kvantummechanikában és a színképek értelmezésében. 

Ezeknek a könyveknek az olvasása közben döbbentem rá, hogy az én tanárom, Riesz Frigyes, 

akitől  első  éves  korom  óta  hallgattam  az  analízis  elemeit,  matematikai  oldalról  egyik 

klasszikus nagysága ezeknek az engem érdeklő témaköröknek. Ekkor vettem föl azután az ő 

speciális kollégiumait, s Neumann könyve után most már Riesz előadásai nyomán mélyültem 

el ennek a témakörnek a tanulmányozásában.

Riesz  idejében  nem  sok  egyetemi  hallgató  volt  Szegeden,  de  azok  között  akadtak 

nagyon jók is. Ez részben annak is köszönhető, hogy akkoriban nyílt meg Szegeden az Eötvös 

Loránd Kollégium, a budapesti nagy Eötvös-kollégium kisebb méretű természettudományos 

megfelelője, ahol kiváló képességű kollégák között tanulhattam. Riesz vizsgáim révén hamar 

megkedvelt,  de  igazán  akkor  fogadott  –  vagy ha  Úgy tetszik  „avatott”  –  matematikussá, 

amikor fizikai tárgyú közlemények után az egyik első dolgozatom meglepő fordulatot hozott 

egy olyan témában, amivel ő maga, Riesz is foglalkozott, de – ahogyan ő mondotta – egy 

bizonyos pontnál nem jutott tovább. Nekem sikerült végigjárnom ezt az utat. Riesz Frigyes ezt 



erősen méltányolta és attól fogva másként nézett rám. Addig csak egyik kiváló diákját látta 

bennem, ezután azonban elfogadott matematikusnak.

Így vált  hát Professzor Úr fizikusból matematikussá? De hogyan lett  Riesz Frigyes közeli  

munkatársa,  akivel  együtt  írták a modern matematika egyik  legnépszerűbb,  s  máig széles  

körben  ható  könyveinek  egyikét,  az  először  1952-ben  s  azóta  számos  kiadásban,  számos  

nyelven megjelent Leçons d’analyse fonctionnelle-t?

Messzebbről kell kezdjem kicsit a választ. Az egyetem elvégzése után rövid ideig Miskolcon 

tanítottam,  majd  beosztott  tanárként  az  Eötvös  Loránd  Kollégiumban.  1937-ben  azután 

külföldi  ösztöndíjat  nyertem.  Az  1937–38-as  tanévet  Lipcsében  töltöttem,  azután  meg 

Franciaországban,  a  grenoble-i  és  a  párizsi  egyetemen  folytattam  tanulmányaimat. 

Mindhárom helyen  a  fizika  és  a  matematika  rendkívüli  nagy egyéniségeivel  találkoztam, 

olyanokkal, mint Heisenberg,  Koebe, van der Waerden, az ergodelméletben úttörő Eberhard 

Hopf,  az  approximációelméletben  és  a  Fourier-sorok  elméletében  kiemelkedő  Favard,  a 

francia  matematika  nagy  klasszikusának  számító  Hadamard vagy  az  új  integrálfogalmat 

megteremtő  Lebesgue.  Természetesen  mind  erősen hatottak  reám.  Külföldi  tartózkodásom 

alatt szakmai előadásokat is tartottam. Dolgozataim is jelentek meg, a lipcsei szász akadémia 

Berichte-jében, illetve a párizsi  Académie des Sciences Comptes Rendus-jében. Mindkettő 

igen  tekintélyes  tudományos  fórum,  s  a  cikkek  szép  visszhangot  keltettek.  Kivált  a  két 

nagyobb terjedelmű lipcsei cikkemre hivatkoztak azóta is sokan. 1939 nyarán tértem haza, 

nem  sokkal  a  háború  kitörése  előtt.  Nemsokára  kineveztek  a  szegedi  Polgári  Iskolai 

Tanárképző Főiskolán a matematika tanárának, édesapám, Szőkefalvi-Nagy Gyula utódjaként, 

aki  az egyetemre  került  a  geometria  professzorának.  A főiskola  mind a négy évfolyamán 

egyedül  tanítottam  matematikát,  ami  természetesen  rengeteg  elfoglaltságot  és  készülést 

jelentett, de egyben rendkívül sok pedagógiai gyakorlattal, sőt szakmai haszonnal is járt. Én 

soha nem éreztem semmiféle ellentétet tanítás és kutatás között. Főiskolai tanárkodásom alatt 

írtam  meg  első  könyvemet,  amelyik  1942-ben  jelent  meg  Spektraldarstellung  linearer  

Transformationen des Hilbertschen Raumes címen, a nevezetes „Ergebnisse der Mathematik” 

könyvsorozatban, Berlinben.

Ma már a szakma egyik nagy klasszikusa; 1967-ben újra kiadta a Springer Verlag.

Időközben, a háború után kiadták már Amerikában is, fotokopikusan mint „hadizsákmányt”, s 

nem legálisan valahol távol-keleten is, de azt hiszem több illegális kiadása van a könyvnek, 



mint amennyiről tudok. Visszatérve Rieszre: közvetlenül a háború után fölvetette, hogy az ő 

1913-ban Franciaországban megjelent  könyvét  meg az  én  Spektraldarstellung-omat  alapul 

véve,  közösen  írjunk  egy  részletes  monográfiát,  amely  –  többek  között  –  tartalmazza  a 

Lebesgue integrál ő általa javasolt felépítési módját és ennek következményeit is, és általában 

tükrözze a témakör azóta bekövetkezett nagy fejlődését. Régen készült ő ilyesmire, de nem 

talált rá alkalmat és munkatársat. Most viszont, 1945 végén, 1946 elején megjött az alkalom. 

Az élet már elég nyugodt volt Szegeden az alkotó munkához, a körülmények azonban még 

elég szűkösek. Riesznek nyilván hiányzott a megszokott társasága s kedvelt szelíd időtöltései, 

mint a bridzs vagy a vívás, én meg a mindennapos – szó szerint is értve – favágástól pihentem 

meg az ő nyugodt és tudományos légkört árasztó otthonában. Csak azért említem ezt, mert 

fontosnak  érzem  hangsúlyozni,  hogy  a  szükség  igenis  lehet  alkotásra  és  előbbre  jutásra 

sarkalló erő. Akkoriban az egyetemen se fűtöttek, a hallgatókat is többnyire hazaküldtük; hol 

volt még a forint megjelenésével kezdődő aranykor? Mi viszont alaposan kihasználtuk ezt az 

időt, s természetesen folytattuk a közös munkát azután is. Ilyen célú, terjedelmű és témakörű 

könyv  nem igen  íródott  addig.  A könyv  megjelenésére  persze  még  évekig  kellett  várni, 

egészen  1952-ig,  amikor  az  újjáalakult  Akadémiai  Kiadó  nagyon  jó  minőségben,  szép 

nyomásban, megnyerő külalakkal kihozta, Leçons d’analyse fontionnelle címmel.

A magyar  könyvkiadás  legnagyobb  nemzetközi  sikereinek  egyike  a Leçons.  Több  nyelven 

kiadták, legutóbb japánul, oroszul pedig két ízben is, a második kiadást egy kb. 100 oldalas  

függelékkel  bővítve.  De nem mondana Professzor  Úr Riesz Frigyesről többet  is,  hiszen a  

közös munka során nyilván még közelebbről megismerte őt?

Ez alatt az idő alatt csakugyan egész közel kerültem Riesz Frigyeshez, nemcsak mint volt 

tanítvány  és  kolléga,  hanem  emberileg  is.  Megtanultam  tisztelni  benne  a  tudományos 

gondolkozót,  aki  szigorúan megkívánta és megbecsülte  a becsületes racionális  munkát,  az 

ellenkezőjét  pedig  elítélte,  sőt,  azt  is  mondhatnám,  hogy  megvetette.  Felületességet, 

pongyolaságot, megbízhatatlanságot nem tűrt el maga körül sem a tudományos munkában, 

sem az általános emberi magatartásban. Ha később valamilyen kérdésben döntenem kellett – s 

ez gyakori az ember életében – sokszor feltettem a kérdést magamban, vajon miként foglalna 

állást ebben a problémában Riesz? És többnyire elég egyértelműen éreztem, hogy körülbelül 

mit mondana, s a körülményekhez és lehetőségekhez képeit próbálom is követni.

Mármost  ami  a  külső  életkörülményeit  illeti,  tudni  kell,  hogy  Riesz  Frigyes  igen 

egyszerűen  élt.  Nőtlen  ember  volt.  Szűk  baráti  köre  nagyra  becsülte,  szerette.  Ezt  a 



megbecsülést  és  szeretet  mutatja  az  is,  hogy  amikor  a  háború  utolsó  hónapjaiban  ő  is 

méltánytalanságoknak  és  veszélyeknek  volt  kitéve,  baráti  köre  mindent  elkövetett,  hogy 

könnyebben elviselhesse ezeket. Persze így is megviselték a körülmények, az események, bár 

ő mindig nagy önuralommal, magára erőszakolt nyugalommal fogadta ezeket. És úgyszólván 

nyomban  a  felszabadulás  után,  már  1944  novemberében  a  legelsők  közt  kezdte  meg  az 

újrainduló egyetemen előadásait. Túl már a hatvan éven is lendülettel vett részt az egyetemi 

munka megindításában, sőt, átmenetileg még a rektori tisztet és teendőket is vállalta, s viselte 

egészen 1945 tavaszáig, amikor az egyetem kitelepítésével kapcsolatosan eltávozott tanárok 

visszatértek, s helyreálltak lassan a normális keretek. 1946-ban a budapesti egyetemre hívták 

meg. Egészségi állapota rövidesen romlani kezdett, s mindinkább szobájához kötötte. De még 

ekkor is folytattuk közös munkánkat, budapesti látogatásaim és levelezés révén. Továbbra is 

élénk figyelemmel kísérte  az ország matematikai  életét,  a  tehetséges  fiatal  matematikusok 

fejlődését.

Mit mondhatnék még róla? Talán azt, hogy amíg Szegeden élt, nagyon szerette nyáron a 

Tiszát; úszott, evezett, tagja volt a csónakázó egyletnek, és a vívósportnak is hódolt. Kiváló 

bridzselőnek ismerték.

Volt  valami  tartózkodó  elegancia  benne,  megjelenésében,  ahogy  előadott.  De  hogyan  

viselkedett, milyen volt a hétköznapokon?

Nem mindenkihez  volt  egyformán  kedves.  Akiknek  a  magatartása  nem ütötte  meg  az  ő 

szigorú  normáit,  azokról  bizony megmondta  a  véleményét,  vagy legalábbis  távol  tartotta 

magát  tőlük.  Viszont  akiket  becsült  és  szeretett,  azokért  ki  is  állt.  Én  nagyon  sokat 

köszönhetek neki, nem csupán azért, mert – ami persze a legtöbb – tanulhattam tőle és társa 

lehettem egy ilyen nagy tudományos vállalkozásban, hanem azért is, mert mindig éreztem, 

hogy ha történik valami, amiben én benne vagyok és ez abba az irányba esik amit ő helyesnek 

tart, akkor azt ő értékeli és támogatja.

A könyvünk harmadik (francia nyelvű) kiadásához, ami még Riesz életében jelenhetett 

meg – 1956-ban halt mag – egy függeléket írtam, amit neki ajánlottam, mintegy köszönet- és 

ajándékképpen Mesteremnek.

Hogyan folytatódott Professzor Úr saját munkája? Milyen irányokban lépett tovább?

Különös  véletlen  folytán  ugyanazon  év  nyarán,  melynek  tavaszán  Riesz  meghalt, 

megismerkedtem Bukarestben egy fiatalemberrel,  Ciprian Foiaş-sal,  aki  fölfigyelt  ott  egy 



előadásomra,  melyben  egy  1953-as  eredményemet  adtam  elő.  Ebbe  a  témakörbe  nagy 

lelkesedéssel  bekapcsolódott,  s  a témát  kifejtő  dolgozatsorozatban rövidesen munkatársam 

lett. Azóta számos közös tanulmányt írtunk, amelyek – mint már az 1953-as dolgozatom is – 

egyre  inkább  kitágították  a  funkcionálanalízisnek,  közelebbről  a  Hilbert-tér  operátorai 

elméletének azt a körét, amelyben Riesz alapvető – mondhatjuk azt is, hogy legalapvetőbb – 

szerepet  játszott.  Ezekkel  a  dolgozatokkal  olyan  új  irány  indult  el,  amelyről  csakhamar 

kiderült,  hogy  különféle  alkalmazásokban  legalább  olyan  fontos  szerepet  játszik,  mint 

amilyent  a  klasszikus  operátorelmélet  játszott  pl.  a  kvantummechanika  matematikai 

megalapozásában.  Ahhoz,  hogy  az  ezekből  az  alkalmazásokból  kinövő  új  irányok  ma 

nemzetközileg  annyira  előtérben  vannak,  nagymértékben  hozzájárult  az  a  könyv  is,  amit 

Foiaş-sal együtt írtunk, a Hilbert-tér operátorainak harmonikus analíziséről. Franciául jelent 

meg először 1967-ben, s aztán angolul és oroszul 1970-ben. A könyvhöz a nagy nemzetközi 

folyóiratokban állandóan bővülő ás szerteágazó irodalom csatlakozott; alkalmazási területeit 

ma  már  szinte  át  se  tudjuk  igazán  tekinteni.  Az  úgynevezett  predikció-elmélettől  a 

matematikai statisztikán és a stochasztikus folyamatok elméletén keresztül számos fizikai és 

technikai problémakörig terjednek az alkalmazások. Egyik legújabb munkatársunk ebben a 

témakörben  egy  fiatal  amerikai  matematikus,  aki  egy  aerodinamikai  és  asztrofizikai 

intézetben  dolgozik.  Természetesen  közvetlen  tanítványaim  közül  is  többen  kiválóan 

folytatják  ezeket  a  kutatásokat,  részben  itthon,  részben  külföldön;  de  nehezen  tudnám 

elválasztani tőlük az ő saját tanítványaikat vagy azokat, akik a Foiaş-sal írt könyvünk révén 

váltak közös tanítványainkká. És semmiképpen sem tudnám itt hirtelenjében méltatni vagy 

akárcsak felsorolni is őket. Ezeknek a kiterjedt kutatásoknak egyik fő publikációs helye ma is 

a  szegedi  Acta,  de  persze  távolról  sem kizárólagosan,  hiszen  az  Egyesült  Államokban,  a 

Szovjetunióban vagy Japánban éppen úgy közölnek a nagy nemzetközileg ismert folyóiratok 

ez irányú újabb eredményeket. Az alapok itt is azok, amiket valaha Hilbert, Riesz és Neumann 

János  lerakott,  de  a  témakör  lényegesen  bővült,  s  bővültek  ezzel  együtt  az  alkalmazási 

területek is.

Maga az  Acta  Scientiarum Mathematicarum,  a  híres  szegedi  Acta  is  Riesz  Frigyes  nagy  

alkotásainak egyike. Mi ennek az első nemzetközi tekintélyű magyar matematikai folyóiratnak  

a „titka”?

Ami az Actá-t illeti, voltaképpen ezt is szükség szülte. Sokszor előfordul, hogy valamilyen 

nélkülözhetetlen dolognak a hiányából fakadó kényszer hoz létre valamit, ami e nélkül talán 



nem keletkeznék. A szegedi egyetem s vele a matematikai intézet Kolozsvárról települt át az 

első világháború után. De csak a professzorok jöttek át s néhány diák; minden fölszerelés 

nélkül.  A matematikában  a  tudományos  eszközök  a  könyvek  és  a  folyóiratok;  de  az  új 

egyetem ezek nélkül kényszerült indulni. Ezért találta ki Riesz és a vele együtt érkezett kiváló 

fiatalabb professzortársa Haar Alfréd, hogy kiadnak egy nemzetközi matematikai folyóiratot, 

amelynek  révén  termékeny  külföldi  cserekapcsolatok  kialakítását  remélhették.  A 

kezdeményezés bevált; köszönhetően a folyóiratra fordított sok munkának, meg Riesz Frigyes 

és  Haar  Alfréd  már  akkor  is  meglevő  hírnevének,  kiterjedt  nemzetközi  tudományos 

kapcsolatainak. Így teremtettek közvetlenül az első világháború után, mondhatnám semmiből 

egy  olyan  tudományos  folyóiratot,  amelyiknek  a  nemzetközi  visszhangja  lehetővé  tette 

legalább  a  legfontosabb  folyóiratok  és  könyvek  gyors  megszerzését.  A kezdeti  lendületet 

kitartó, szívós munka követte, úgyhogy a színvonal megmaradt, igyekszünk megtartani ma is. 

1947  óta  egészen  az  utóbbi  évekig  én  vállaltam  a  folyóirat  vezetését.  1980-tól  volt 

tanítványom és jelenlegi kollégám, Leindler László akadémikus vette át tőlem ezt az irányító 

munkát, de továbbra is részt veszek a szerkesztés feladataiban, különösen az én fő érdeklődési 

körömet illető területeken. A világméretű visszhangból jól lemérhető, hogy a színvonal nem 

marad ma sem az alapítók, Riesz ás Haar és a hozzájuk csatlakozó szegedi professzorok, mint 

Kerékjártó Béla és mások, köztük édesapám, Szőkefalvi-Nagy Gyula által megteremtett nívó 

alatt. Azt pedig, hogy a szegedi egyetem matematikai könyvtára mit profitált az Actá-ból, azt 

bármelyik, akár külföldi, akár belföldi látogatónk azonnal meg szokta állapítani, rendszerint 

nagy csodálkozással és némi, érthető irigységgel.

Ez a folyóirat indította meg Szegeden egyébként a matematikai nyomdásztechnikát is, 

és  olyan színvonalra  fejlesztette,  hogy ma  nemcsak a  szegedi  egyetem,  de  az  Akadémiai 

Kiadó vagy a Bolyai Társulat matematikai kiadványai is gyakran itt készülnek, sőt, külföldről 

is rendszeresen vállal munkát a nyomda. Mindez abból ered, amit még az Acta hőskorában 

tanultak  a  nyomda  szakemberei,  és  becsületükre  legyen  mondva  kitűnően  megtanultak,  s 

generációkon át őrzik a tudásukat.

Az  Acta  tartalmát,  profilját  is  Riesz  és  Haar,  majd  később  Professzor  Úr  munkássága  

határozta meg?

Az Actá-ban megjelenő cikkekről  szuverén módon dönt a  szerkesztőség.  Előfordult,  hogy 

nagy  szaktekintélyeknek  adtunk  vissza  cikkeket  vagy  csak  átdolgoztatás  után  közöltük. 

Természetesen  az  Acta,  egyetemi  kiadvány lévén,  a  mindenkori  professzorok  érdeklődési 



területén  túlmenően  is  folytatja  a  tevékenységét;  de  az  is  természetes,  hogy  egy-egy 

tudományág nemzetközileg elismert művelői vonzzák az azonos témakörű cikkeket. Hiszen 

ha egy Riesz elfogad egy cikket, az önmagában is megtiszteltetés és garancia. Az persze, hogy 

egy egyetemen kik kiválóak vagy egyáltalában kik dolgoznak, változik; a húszas évek elejétől 

– amikor az Acta megindult – eltelt bő hatvan évben észlelhetők bővülések, itt-ott szűkülések 

is a vezető oktatók tudományos spektrumában, de a Riesz és Haar által képviselt irányok ma 

is előkelő módon szerepelnek. Felzárkózott persze melléjük a matematika több más ága is, 

kiemelném például az algebrát, az analízis más ágait, a valószínűségszámítást, de említhetném 

még  a  matematika  számos  egyéb  ágát.  Az  én  személyes  hatásom –  amellett,  hogy mint 

főszerkesztő  az  egész  folyóirattal  minden  területen  foglalkoztam,  s  nemcsak  a  saját 

tudományágamban – eredményezte talán azt, hogy a kezdeti irányok, a funkcionálanalízis, az 

operátorelmélet  az  alapítók  kiválása  után  is  erős  profilként  folytatódtak  az  Actá-ban,  és 

reméljük, hogy ez az irány a jövőben is sikerekre számíthat.

Mint  Professzor  Úr  példája  is  mutatja,  régen  a  nehéz  körülmények  ellenére  is  sikerült  

tökéletes biztonsággal kiválasztani az igazi tehetségeket. Mintha ma, összehasonlíthatatlanul  

jobb kutatási lehetőségek közepette nem lenne ez olyan tökéletes?

A  világ  megváltozott  körülöttünk.  Nemcsak  a  kis  környezetünkben,  hanem  mindenütt, 

egészében.  Mai  életünk  sok  tekintetben  csakugyan  összehasonlíthatatlan  a  régivel. 

Nyilvánvalóan igen sok javulásról, pozitív irányú változásról beszélhetünk, de – valószínűleg 

szükségszerűen – összefüggenek ezek néhány negatív irányú változással is.  Pozitív irányú 

változás  például  az,  hogy a  társadalom és  a  gazdaság sokirányú  és  széles  körű  fejlődése 

következtében a technika és az ipar sok tehetséges fiatalt tud felvenni és vesz fel, akik azelőtt 

csak az egyetemeken tudtak volna elhelyezkedni,  már  amennyiben egyáltalában el  tudnak 

helyezkedni.  Ma egy tehetséges  fiatalember  kétszer  is  meggondolja,  hogy kutatásra  vagy 

pláne tanításra tegye fel az életét és erre alapozza a családját. Ezért aztán úgy tűnhet, mintha 

kevesebb lenne a fiatalok közt az alkotó tehetségek relatív száma, de ne feledjük, hogy ezek a 

tehetségek ott vannak az iparban és az élet sok más területén, és többnyire hasznos munkát 

végeznek.  De  a  legtehetségesebbek,  vagy  azok,  akiknek  az  elhivatottságtudata  minden 

nehézséget  és  csábítást  legyőz  –  és  szép  számmal  akadnak  ilyenek  –,  azok  változatlanul 

magas színvonalon művelik ma is a matematika tudományát, és egyáltalában nem kell – vagy 

inkább azt mondanám: nem szabad – azt gondolnunk, hogy csökkent a tudományos értékek 

megbecsülése  a  fiatalok  körében.  Még  egy olyan  viszonylag  kicsi  egyetemen  is,  mint  a 



szegedi  fölbukkan szinte  évenként  néhány kiváló tehetség,  akikre akár  már most  büszkék 

lehetünk, s akiktől a matematika magas szintű művelése bizton várható. Nem minden évben 

születik persze egy Riesz Frigyes és egy Fejér Lipót – ők véletlenül egy esztendőben születtek 

alig  két  hét  különbséggel  –,  de  nemzetközileg  számon  tartott  vagy  éppen  kiemelkedő 

fiatalokban nincs hiány, ha nem is bővelkedünk. Számon tartjuk őket, legnagyobb értékünk 

gyanánt,  és  segítjük  őket,  amíg  szükségük van rá.  Mert  a  fiatalok  előbb-utóbb önállókká 

válnak, és az a legnagyobb öröm, amikor esetleg még a mestereiket is túlszárnyalják.67

67 A témakörhöz kötődő két legfrissebb monográfia: A matematikus Riesz testvérek. Válogatás Riesz Frigyes  
és Riesz Marcel levelezéséből. Összeáll.: Szabó Péter Gábor. Bp. – Piliscsaba, 2010. MATI. 391 p. (Magyar 
tudománytörténeti  szemle könyvtára 59.);  Kiváló tisztelettel.  Fejér  Lipót és a  Riesz testvérek levelezése 
magyar matematikusokkal. Összeáll.: Szabó Péter Gábor. Bp. – Piliscsaba, 2011. MATI. 193 p. (Magyar 
tudománytörténeti szemle könyvtára 87.) (– a szerk. megj.)



Fejér Lipót helye a matematikában és a honi matematikai életben68

„Nem az emberi lények tényleges szabadsága

tudatosít alkalmazási területet a geometriának

és általában a matematikának, hanem megfordítva,

a matematika eszmélteti termékeny alkalmazási

területre az emberi szellem szabadságát.”69

„Egy teljesítmény különleges volta csak saját korába helyezve érthető meg, ehhez azonban 

vissza kell mennünk a messzi múltba” – írja Turán Pál, Fejér Lipót Összegyűjtött munkáinak 

mesteri  kiadását70 bevezető  soraiban.  S  csakugyan,  a  végtelen  sorok,  melyeknek  modern 

elméletében  mérföldkőként  tartják  számon  a  világ  a  matematikusai  Fejér  fölfedezéseit, 

végigkísérik úgyszólván a matematika egész történetét. Mert attól kezdve, hogy a görögség 

matematikai géniusza a cammogó teknőc nyomába fogta – az örök elérhetetlenség paradox 

szimbólumaként  –  a  gyorslábú  Akhilleuszt,  szóval  attól  kezdve,  hogy  a  matematika  a 

számolás művészetéből az emberi szellem szabadságának fényes mezejévé változott, mint a 

mai napig kivételesen fontos szerep jutott  a végtelen soroknak, a végtelen sok tagból álló 

összegeknek  a  matematikai  gondolkozás  megalapozásában,  fogalmainak  kidolgozásában  s 

finomításában, módszereinek fejlődésében. Kivált a XVII. század nagy szellemi forradalma 

óta, amióta megtanulta az ember, hogyan kell kiszámítani a változást, azaz hogyan eredhet 

szelleme  a  végtelen  kicsiny  és  a  végtelen  sok  fogalmával  a  gyorslábú  Akhilleusznál  is 

sebesebben a tűnő pillanat nyomában. 

Ez  a  forradalmi  tudomány,  a  végtelen  kicsiny  és  a  végtelen  sok  fölhasználása  a 

folytonosan változó  összefüggések kiszámítására,  vagy ahogyan tudományosan nevezik:  a 

függvények elmélete,  az analízis  az alapja egész mai fizikai-technológiai  civilizációnknak. 

Persze, nem éppen abban a formában, ahogyan nagy megteremtői, Descartes, Pascal, Newton 

és Leibniz a XVII. században kidolgozták. Az analízisnek ahhoz, hogy könnyen és biztosan 

alkalmazható eszközzé váljék, alaposan át kellett alakulnia. És épp ebben az átalakulásban 

jutott  fundamentális,  sorsdöntő  szerep  annak  a  végtelen  sorféleségnek,  amellyel  örökre 

68 Forrás:  Vekerdi  László:  Fejér  Lipót helye a matematikában és a  honi matematikai  életben.  =  Természet 
Világa 137 (2006) No. 6. pp. 250–252. – Kéziratoknak is megvan a maguk sorsa. Vekerdi Lászlónak ez a  
cikke több évtizedes megbúvás után egy papírhalom alól került elő. (– Staar Gyula megj.)

69 Imre Tóth: Ahile. Pradoxele eleate in Fenomenologia spiritulni. Bukarest, 1969.
70 Fejér Lipót összegyűjtött munkái I–II. köt. Szerk.: Turán Pál. Bp., 1970. Akadémiai.



összeforrott Fejér Lipót neve: a Fourier-sornak. De még ennek a megértéséhez sem elegendő 

Joseph Fourier-nél (1768–1830) kezdeni a históriát.

A XVIII. század közepén Jean le Rond d’Alembert (1717–1783; a kor legszínesebb s 

tán legérdekesebb tudósegyénisége,  akiről  jó jellemzést  találhat  az olvasó Benedek István 

remek XVIII. századi pszeudoregényében, a  Párizsi szalonokban) fölfedezte, hogy a rezgő 

kifeszített  húr mozgását leíró egyenlet megoldását egy „tetszőleges”,  ám a húr (kétszeres) 

hosszúságától  mint  „periódustól”  függő kifejezés  algebrája adja  meg.  A század legtöbbet 

publikáló  s  legtekintélyesebb  matematikusa,  Leonhard  Euler  (1707–1783)  is  igazolta 

d’Alembert fölfedezését, s ha a periodikus függvény értelmezése tekintetében vitatkoztak is, 

abban egyetértettek, hogy mindketten elutasították Daniel Bernoulli (1700–1782) véleményét, 

aki  szerint  a  kérdéses  periodicitás  geometriai periodicitás  volt.  A  megoldást  egyszerű 

trigonometrikus függvények, sinus- és cosinus-„hullámok” végtelen sora állította elő. 

Daniel  Bernoulli  nem  tudta  nagy  eredményét  minden  kétséget  kizáró  matematikai 

szigorúsággal bizonyítani, s az ő geometriai értelmezése ellen foglalt állást a századvég s a 

századforduló leghíresebb matematikusa, Luigi de la Grange (1736–1813), a nagy Lagrange 

is.  Olyannyira,  hogy  amikor  1807-ben  egy  egészen  más  fizikai  természetű,  de  hasonló 

matematikai struktúrájú probléma, a hővezetés problémája kapcsán Joseph Fourier végtelen 

trigonometrikus sor alakjában fejezte ki a megoldást, Lagrange nem engedte megjelenni a 

dolgozatát, mert nem értette meg Fourier lángeszű fejtegetéseit. Nem értette meg, mert ő – 

mint  Newton  óta  mindenki  –  a  végtelen  sorokat  csupán  az  összegük  helyett  fölírt 

számítástechnikai segédeszköznek tekintette, és el sem tudta képzelni, hogy épp megfordítva: 

a sor tagjainak a viselkedéséből kelljen következtetni – mint Fourier eljárása kívánta – az 

összeg létezésére. Fourier nagy tettét csak az új analízis megalapozói, Niels Hendrik Abel 

(1802–1829), Bernard Bolzano (1781–1848) és Augustin Louis Cauchy (1789–1857) értették 

meg s méltányolták. Hiszen ők jórészt épp Fourier példájából vették észre, hogy az egész 

analízist a végtelen sorok részletösszegeinek a viselkedésére kell alapítani. 

Ebben az új analízisben a „tisztességes” függvények végtelen sorba fejthetősége nem 

számítástechnikai  fogás  vagy  éppen  szerencsés  véletlen  volt  többé,  hanem  a  folytonos 

összefüggés lényegéből következő esszenciális tulajdonság. Ám épp Fourier sorai, a végtelen 

trigonometriai sorok csakhamar megint rossz hírbe keveredtek. Egyes egyedül Peter Lejeune 

Dirichlet  (1805–1859),  a  XIX.  századi  analízis  talán  legmélyebb  s  mindig  makulátlanul 

dolgozó mestere oldotta meg hiánytalanul egy hallatlanul szerencsésen választott átalakítás 

segítségével  –  Fourier  tiszteletére  írt  dolgozatában  –  a  problémát  egy  meghatározott 

részterületen. Az ő megoldását próbálta azután a század legátfogóbb matematikai géniusza 



Bernhard  Riemann  (1826–1866)  általánosítani.  Munkája  során  az  analízis  egész  későbbi 

fejlődése  szempontjából  sorsdöntő  új  eredményekre  s  megfogalmazásokra  jutott,  ámde  a 

Fourier-sorok  rakoncátlankodó  eseteit  neki  sem sikerült  véglegesen  kordába  szorítania.  A 

századvég nagy matematikusai  egymás után produkálták a példákat arra,  hogy viszonylag 

„tisztességes”  függvények  Fourier-sora  milyen  „tisztességtelenül”  viselkedhet: 

részletösszegeinek  a  sorozata  némely  pontban  csak  „ingadozik”  a  függvényérték  körül,  s 

csináljanak véle bármit, nem hajlandó megközelíteni. 

Valósággal az analízis alapjait veszélyeztették ezek a rosszalkodó Fourier-sorok; s az 

analízis új, „szigorú” korszakának pápáját, Karl Weierstrasst (1815–1897) úgy elkeserítették, 

hogy egy ideig szólni sem volt hajlandó róluk egyetemi előadásaiban. Így állott a helyzet, 

amikor  Fejér  Lipót  ifjú  diákként  hallott  róla  a  berlini  egyetemen  Weierstrass  kiváló 

tanítványától  s  utódjától,  Hermann  Amadeus  Schwarztól  (1843–1921).  Fejér  mesteri 

huszárvágással  oldotta  meg  a  roppant  bonyolult  problémát:  a  részletösszegek  helyett 

átlagértéküket tekintette, s – valóságos új Dirichlet-ként – egy igen szerencsésen választott 

átalakítással  olyan  „képletmagot”  teremtett,  amivel  a  „rakoncátlankodó”  Fourier-sorok  is 

összegezhetővé váltak. Fejér rövid dolgozata – amit a párizsi tudományos akadémia közlönye, 

a híres Comptes Rendus 1900. december 10-i száma közölt – érthetően óriási feltűnést keltett 

a világ matematikusainak körében, s a sorelméleti vizsgálatok hatalmas tömegét indította el. A 

modern analízis egy új szakaszát nyitotta meg, amiben elsőrendű szerepe lesz továbbra is 

magának Fejérnek, s nemsokára a mellette felnövő magyar tanítványoknak. 

Ez  azonban  már  a  matematikatörténet-írásra,  matematikus  szakemberekre  tartozik,  s 

főbb  vonásaiban  megtalálható  Turán  professzor  kiváló  Fejér-kiadásában  és  Szász  Pál 

professzor  Fejér  Lipót  munkásságáról  és  hatásáról  szóló  alapos  elemzésében.71 Nekünk, 

laikusoknak is meg kell azonban próbálni megérteni azokat a körülményeket, melyek között 

egy ilyen nagy matematikai tehetség, mint Fejér Lipóté kibontakozhatott, hathatott, az egész 

világra kisugárzó magyar iskolát teremthetett.

Hagyományosan szépirodalmi értékorientációjú művelődéstörténetünk a századvéget s a 

századfordulót a szellemi hanyatlás korszakának tekinti. A hanyatlás-perspektívából, persze, 

valóságos csodának látszik,  hogy a századfordulón s a század elején mintegy varázsütésre 

annyi  elsőrendű matematikus és természettudós tűnik föl hazánkban. Holott  valójában szó 

sincs csodáról:  egy hosszú és visszaesésekkel szaggatott  folyamat vezet a harmincas évek 

helyi  értékű  reformtörekvéseitől  a  XX.  század  első  évtizedének  immár  teljesen  európai 

71 Szász Pál: Fejér Lipót 1880–1959. Bp., 1960. Akadémiai. pp. 103–147. (A Magyar Tudományos Akadémia 
Matematikai és Fizikai Osztályának közleményei 10.) Online: http://real-j.mtak.hu/484/ (– a szerk. kieg.)

http://real-j.mtak.hu/484/


vérkeringésbe  kapcsolt  tudományosságáig.  Ebben  a  folyamatban  egyformán fontos  szerep 

jutott vezető akadémikusoknak és egyszerű vidéki középiskolai tanároknak; illetve utóbbiak 

szerepe még fontosabb volt, mert ők közvetítették a szellemi teljesítmény szépségét s vágyát 

egymást  követő  diáknemzedékeknek.  Erejüket  és  anyagi  helyzetüket  mindig  fölülmúló 

tisztesség  és  fáradozás  árán,  amit  azonban elviselhetővé  tett  reményeik  megvalósulásának 

lehetősége,  vagy  legalábbis  nem-lehetetlensége.  A  XIX.  század  végén  a  vidéki 

főgimnáziumok vagy főreálok tanári karában annyi nemzetközileg ismert és elismert tudós 

dolgozott, mint a harmincas években az ország egyetemein és főiskoláin együttvéve.

Különösen szerencsés volt a helyzet a matematikában, mert itt  egy kivételesen nagy 

matematikaprofesszor, Kőnig Gyula és néhány tanítványa, munkatársa – elsősorban Kürschák 

Józsefet,  Arany Dánielt  és  Rátz  Lászlót  kell  említeni  közülük – a  kort  messze  megelőző 

tanárképző,  tanulást  serkentő  és  tehetségkiválogató  rendszert  teremtett.  Egy  kitűnően 

szerkesztett, tanulságos feladatok özönét kínáló folyóirat, a Középiskolai Mathematikai Lapok 

gondoskodott  róla,  hogy  tanárok  s  diákok  érdeklődése  ébren  maradhasson,  s  a  legjobb 

megoldások közlésével a legtávolabbi vidéki városka diákjának is utat s lehetőséget mutatott a 

szakmai  fölemelkedésre.  Az  érettségiző  diákoknak  a  Mathematikai  és  Physikai  Társulat 

minden  évben  tanulmányi  versenyt  rendezett.  A  versenyek  eredményességét  és  rangját 

bizonyítja, hogy egykori győztesei között számos világhíres név található. 

Fejér Lipót is nyert 1897-ben, második díjat. De Kőnig nem csak a kiválasztásra és a 

képzésre ügyelt; gondja volt rá, hogy maga és tanítványai jelen legyenek a nagy nemzetközi 

tudományos  fórumokon.  Ennek  az  érdekében  vette  rá  az  Akadémiát  arra,  hogy  a 

legkiemelkedőbb matematikai teljesítmények jutalmazására Bolyai-díjat alapítsanak. A díj – 

ötévenként esedékes – kiosztására kétszer került sor, első ízben Poincaré, másodjára Hilbert 

kapta,  s  mind  a  kétszer  a  világ  legjelesebb  matematikusai  vettek  részt  a  jutalmazottak 

személyéről döntő bizottságban. A magyar matematika ekkor már szerves része volta világ 

tudományának.  A magyar  matematikusok  olyan  otthonosan  jártak  Berlin,  Göttingen,  Pisa 

vagy Párizs egyetemein – a kor nagy matematikai centrumaiban –, akár a pestin. Vagy tán 

még  otthonosabban,  mert  ott  nem  zavarták  őket  az  itthoni,  óhatatlanul  föl-föltámadó 

ellentétek és szakmai féltékenykedések.

Fejér Lipót  az 1899–1900-as tanévet  a  berlini  egyetemen töltötte.  Itt  a  már említett 

Hermann Amadeus  Schwarz  hatott  rá  legerősebben,  de hallgatta  Lazarus  Fuchs és  Georg 

Frobenius előadásait  is.  S  itt  kötött  életre  szóló barátságot  Constantin Carathéodoryval  és 

Erhard  Schmidttel,  ami  később  termékeny  kollaborációt  és  közös  dolgozatokat  is 

eredményezett. Schwarz híres szemináriumain ismerkedett meg Edmund Landauval, a XX. 



századi klasszikus analízis tán legmélyebbre szántó mesterével, aki erősen hatott Fejérre; de 

Landau is mindig nagy érdeklődéssel kísérte fiatalabb kollégája eredményeit. Fejér a doktorá-

tusa megszerzése után újból külföldre ment; az 1902–1903-as tanév első felét Göttingenben 

töltötte, ahol elsősorban David Hilbert és Hermann Minkowski előadásait látogatta, a nyári 

szemeszterre pedig Párizsba utazott, ahol főleg az analízis két nagy francia mesterét, Émile 

Picard-t  és  Jacques  Hadamard-t  hallgatta.  1905-ben  a  kolozsvári  egyetemre  került 

repetitornak, 1908-ban levelező tagjává választotta az Akadémia, 1911-ben a kolozsvári egye-

tem nyilvános rendkívüli tanára s még ugyanazon év őszén a budapesti egyetem tanára lett.

Fejért  idehaza is  kiváló fiatal  tudósok vették körül;  Zemplén Győző,  Riesz Frigyes, 

Tangl Károly tartozott a szűkebb tudományos baráti körébe. Zemplén Győző – ahogy egymás 

közt nevezték: „a talján” – kivételes matematikai tudású kísérleti fizikus volt, Eötvös Loránd 

tanítványa  és  adjunktusa,  és  az  ő  révén  Fejér  fontos  fizikai  problémák  megoldásába  is 

belesodródott. Akárcsak barátja, Fejér sem zárkózott be a tudomány korlátai közé. Mindketten 

élénken részt vettek a század első évtizedében kibontakozó irodalmi mozgalmakban; Zemplén 

a Szerda állandó munkatársa volt, Fejér pedig nagy zeneértő s Ady Endre barátja, még a költő 

nagyváradi újságíró korában. Ez a gazdag emberi kapcsolatokból fölépülő itthoni s külföldi 

világ  Fejér  csodálatos  matematikai  alkotásainak  a  produktivitásának  a  háttere,  ebben 

bontakozott  ki  alkotó  géniusza,  s  vonzotta  maga  köré  értékes  tanítványok  egész  seregét 

anélkül,  hogy  tulajdonképpen  valaha  is  akart  volna  szabályos  „iskolát”  alapítani.  Már 

professzorsága első éveiben olyan – immár régen világhíres – tanítványok kerültek ki a keze 

alól, mint Szegő Gábor, Pólya György, Fekete Mihály, Szász Ottó, Riesz Marcell.

Az első világháború, s nyomában a fehérterror Fejér Lipót lendületét s iskolateremtő 

erejét is megbénította egy időre. De azután a két világháború közötti veszélyes szélcsöndben 

újraéledt s új matematikai területeket hódított meg munkakedve, s új tanítványi gárdát vonzott 

maga köré. 

Iskolateremtő erejének oka – írta nagy mesterére emlékezve Turán Pál – „Értekezésének 

ideáin gondolatébresztő voltán és ötvözött stílusán felül egyéniségének közvetlensége 

lehetett. Tanítványai vele nem csak a szemináriumán beszélhettek, egyetemi szobájának 

ajtaját  nem  vigyázta  altiszt,  a  beszélgetés  időpontját  nem  rögzítette  titkár.  A 

szemináriumi  megbeszélés,  főleg  fiatalabb  éveiben,  a  kávéházban  folytatódott;  sok 

jelentős  értekezés  árulkodna,  ha  tudna,  arról,  hogy  tartalmuk  első  formáit  a  budai 

Erzsébet  kávéház,  vagy  a  pesti  Mignon  márványasztalain,  számolócéduláin  vagy 

szalvettáin nyerte, Fejérrel való beszélgetés alatt vagy után.”



Fejér akkor már a világ leghíresebb s legismertebb matematikusaihoz tartozott. 1933-ban, a 

chicagói  világkiállítás  alkalmából  négy európai  tudóst  hívtak meg,  köztük Fejért  és  Niels 

Bohrt, akivel egyszerre avatták díszdoktorrá a providence-i Brown Egyetemen. Az Amerikai 

Matematikai Társaságban egy tömör, mesterien fölépített és közérthető előadásban foglalta 

össze  gazdag  eredményei  legfontosabb  típusait;  olyan  világosan,  hogy  még  a  laikus  is 

megérezheti belőle, hogyan vált Fejér módszere az analízis egy egész nagy gyorsan növekvő, 

új területének központi „magjává”. Az ötletességgel ötvöződő lényegre törő közlés különben 

Fejér egész matematikai stílusát jellemezte; egyik tanítványa szépen és találóan hasonlította 

ezt  Petőfi  költészetéhez.  „A matematika  –  írja  Fejér  előadásairól  egy másik  tanítványa  – 

úgyszólván »in statu nascendi« jelent meg előttünk.”

A  harmincas  években  már  világhíres  tanítványai  tanítottak  előkelő  külföldi 

egyetemeken; előfordult,  hogy kettőt  is kineveztek ugyanazon a héten. „De ez azért  nincs 

minden  héten  így”  –  tette  hozzá  jellegzetes,  s  immár  legendás  humorral  Fejér.  Ő  maga 

azonban sohasem gondolt arra, hogy örökre elhagyja hazáját. Eltéphetetlenül ide kötötték – 

ahogyan Turán Pál fejezte ki illyési szóval nagy mesterét búcsúztató szép cikkében 1960-ban 

– a „hajszálgyökerek”.72 Itthon maradt még akkor is, mikor Európára mind fenyegetőbben 

borult  a  hitleri  birodalom  szörnyű  árnya.  1944-ben,  az  ország  német  megszállása  után 

nyugdíjazták a nagy tudóst, s egy decemberi éjszakán nyilas suhancok őt is besorozták egy 

Duna-felé haladó halálmenetbe. Csak egy bátor tiszt közbelépése mentette meg.

Akik  a  felszabadulás  utáni  első  években  kezdték  az  egyetemet,  még  csodálhatták 

kicsiny, hajlott, törékeny, finom, fáradtan fürge alakját, amint hullámosan lobogó köpenyében 

s még mozdulataival is a megértést segítve a Fourier-sorok titkairól és szépségéről beszélt. 

Nem lehetett  meg nem érezni benne az emberi szellem matematikában önmagára eszmélt 

szabadságát.

72 Turán Pál: Fejér Lipót (1880. febr. 9. – 1959. okt. 15.) = Matematikai Lapok 11 (1960) No. 1–3. pp. 8–18. (–  
a szerk. kieg.)



Turán Pálról beszél Erdős Pál és Halász Gábor73

„Erős várunk nékünk a Matematika”

A most közreadott írás csaknem negyed évszázada lapult Vekerdi  

László kéziratai között. Szerencsére előkerült, mert igazi kincs.  

A huszadik század nagyhatású matematikusának, Turán Pálnak  

(1910–1976) szellemét idézi fel egy beszélgetésben Erdős Pál, a  

barát, és Halász Gábor, a tanítvány. Erdős Pál azóta eltávozott  

közülünk,  Halász  Gábort  néhány  évvel  a  beszélgetés  után  

akadémikussá választották.

Vekerdi László értő és megértetni akaró kérdései nyomán 

a  válaszokból  kirajzolódnak  előttünk  Turán  Pál  emberi  és  

szakmai arcvonásai.

Staar Gyula

A Fejér Lipót és Riesz Frigyes utáni matematikus-generáció kiemelkedően nagy egyénisége 

Turán  Pál.  Ezt  a  generációt  kegyetlenül  megritkította  a  második  világháború  és  az  őrült 

önkény;  a  megmaradottak  jelentősége  így  még  tovább  növekedett  a  honi  matematikai 

kutatások  nagy  hagyományainak  közvetítésében.  Az  ő  kutatói  és  nevelői  munkásságuk 

alakította  –  alakítja  máig  – a  következő generációk számos kutatási  irányát  hazánkban,  s 

határozza meg a magyar matematika arcát. Hatásuk rendkívül széleskörű külföldön is, hiszen 

a  maguk területén a  világ  legismertebb – s  legelismertebb – matematikusaihoz tartoznak. 

Rényi  Alfréd  mesél  el  egy jellemző  anekdotát  Turán  Pállal  kapcsolatban:  az  egyik  nagy 

amerikai matematikai intézet vezetője panaszkodott egyszer Erdős Pálnak, hogy „intézetének 

tagjai  csak  a  Turán-féle  egyenlőtlenséggel,  illetve  annak  különböző  általánosításaival 

foglalkoznak, és nem képes rávenni  őket,  hogy e témán kívül  – melynek érdekességét és 

jelentőségét persze ő sem tagadta – mással is foglalkozzanak.” Ez a Legendre-polinomokra 

vonatkozó szép egyenlőtlenség Turán viszonylag könnyebben megközelíthető eredményeihez 

tartozik; tán ezért is váltott ki – jegyzi meg Rényi – akkora érdeklődést, nagyobbat, „mint 

73 Forrás: Vekerdi László: „Erős várunk nékünk a Matematika”. Turán Pálról beszél Erdős Pál és Halász Gábor.  
= Természet Világa 139 (2008) No. 5. pp. 194–196. – Az interjút Vekerdi László 1984-ben készítette. 



például  a  sokkal  mélyebb analitikus  számelméleti  eredményei”.  Turán  50.  születésnapjára 

(1960. augusztus 18.) készült Rényi-esszé óta, úgy látszik, megérett az idő Turán mély és 

nagyon nehéz eredményeinek megértésére és méltánylására; tanítványainak munkáin és az ő 

módszere által inspirált dolgozatok nagy számán túl az is mutatja, hogy a világ legnagyobb 

tudományos  kiadóinak egyike  napjainkban jelentette  meg  –  Halász  Gábor  és  Pintz  János 

közreműködésével – Turán módszerét és a módszer alkalmazásait ismertető vaskos könyvét, 

melynek bővítésén s tökéletesítésén élete utolsó napjáig dolgozott.74 A könyvet tanítványai, 

későbbi  munkatársai  –  Halász  és  Pintz  –  Turán  Pál  útmutatását  és  elképzeléseit  követve 

fejezték be. 

Turánt és Erdőst a számelmélet iránti  érdeklődésük még ifjú korukban összehozta, s 

később  több  közös  közleményben  kamatozott  matematikai  barátságuk.  Erdős  professzor 

Rényi Alfrédon kívül tán senki mással annyi közös közleményt nem írt, mint épp Turán Pállal.

Erdős  Pál:  – Igen,  és  még  Hajnal  Andrást  kell  feltétlenül  említeni.  Velük,  hármójukkal 

szerepelek valóban leggyakrabban közös szerzőként. 

Vekerdi  László:  –  És  ez  önmagában  sokat  mondó,  hiszen  professzor  úr  igazán  nem  

szűkölködik az igen híres szerzőtársakban! Turán Pállal hogyan ismerkedtek meg? 

E.: – Még tulajdonképpeni találkozásunk előtt megismerkedtünk a Középiskolai Matematikai 

Lapok  hasábjain.  Az  első  közös  munkánk  egy itt  kitűzött  feladat  megoldása  volt;  közös 

annyiból, hogy a legjobb megoldás alatt – amire persze egymástól függetlenül jutottunk – 

együtt jelent meg a nevünk. Úgyhogy amikor aztán az egyetemen találkoztam Turán Pállal, 

már tudtunk egymásról, valósággal jó ismerősökként találkoztunk, s én mindjárt előszörre azt 

kérdeztem tőle:  igaz-e az,  hogy a  prímszámok reciprok értékeinek az  összege  divergens? 

Turán mindjárt felvilágosított, hogy ez egy jól ismert dolog, s ennél sokkal több is igaz. Ekkor 

hallottam először a prímszámtételről, Turántól. Történt pedig mindez 1930 szeptemberében. 

Olyan réges-régen, hogy a maiak közül akkor talán még senki se élt. Minket ettől kezdve 

összekötött  a  számelmélet,  s  kiváltképpen  a  prímszámok  iránti  érdeklődésünk.  Turánt  az 

analitikus módszerek vonzották, engem inkább az elemiek, így ebből a szempontból is jól 

kiegészítettük egymást.

V.: – Mikor jelent meg az első közös cikkük?

74 Turán, P. (Paul): On a new method of analysis and its applications. New York, 1984. Wiley – Interscience.



E.: – 1934-ben, az American Mathematical Monthly-ban. Elemi cikkecske volt, egy m szám 

egymástól különböző prímtényezőinek a számára adtunk meg benne becslést,  valószínűleg 

nem a legélesebbet, de máig nem sikerült jobbat találni.

V.: – De a harmincas években a legtöbb közös munkájuk nem számelméleti volt, hanem az  

interpoláció elméletére vonatkozott. Ebből a témakörből jelent meg ugyanis a harmincas évek  

végén, a negyvenes évek elején három nagy visszhangot kiváltó dolgozatuk.

E.: – Ezt a munkát alapjában még mint Fejér tanítványai kezdtük el.

V.: – Az interpolációs dolgozatok tehát Fejér Lipót gondolatvilágában gyökereztek?

E.: –  Igen,  persze,  az  alapokat  tőle  tanultuk.  Egy  függvény  Lagrange-féle  interpolációs 

polinomja egy Fourier-sorhoz hasonlítható, és mi olyan interpolációs kérdéseket vizsgáltunk, 

amelyek a Fourier-sorok elméletében már megoldást nyertek. Így például fontos kérdés volt, 

hogyan viselkednek a Lagrange-féle interpolációs polinomok a négyzetes átlag-konvergencia 

szempontjából. Én magam ezekkel a kérdésekkel a későbbiekben nem foglalkoztam, Turán 

azonban végig megőrizte érdeklődését ez iránt, a tulajdonképpeni Fejér-problémakör iránt, és 

fontos eredményekre jutott itt is.

V.: – Fejér körül hogyan dolgoztak professzor úrék? Szemináriumokon?

E.: –  Szemináriumokon,  egyetemi  előadásokon,  beszélgetéseken,  ahogy  adódott.  Ami  az 

utóbbit illeti, én nem nagyon tudtam jól kifejezni a gondolataimat, nem tudtam nagyon jól 

magyarázni, úgyhogy Fejér szerette, ha beszélgetéskor ott van Turán is, mert ő jobban el tudta 

magyarázni  azt  is,  amit  én  gondoltam.  A  harmincas  években  nagyon  sokat  beszéltünk 

Turánnal  matematikáról,  jól  ismertük  egymás  gondolkozását.  Én nem mindig  fejtettem ki 

részletesen a mondandómat,  siettem, s egy ízben, mikor kért,  hogy ismételjem meg, lassú 

felfogásúnak neveztem őt. Turán azonban letorkollt: „Tévedsz, a világosan megfogalmazott 

matematikai  érvelés  jól  megérthető,  nem  vagyok  olyan  ostoba,  hogy  meg  ne  érteném.” 

Akkoriban  többnyire  az  utcákon  sétálva,  fejből  fogalmaztuk  meg  sejtéseinket  és 

bizonyításainkat. Egy ízben, mikor az egyik forgalmas utcán sétálva matematizáltunk, Turán 

hirtelen befordult egy csöndes mellékutcába: „Túlságosan sok szép leány járkál itt – mondta 

–,elvonják a figyelmemet a lényegről”. Későbbi éveiben azután már jobban szerette leírni a 

bizonyításokat, hogy ellenőrizhesse. 



V.:  –  Interpolációelméleti  munkássága  során  Turán  Pál  mélyrehatóan  megismerkedett  a  

polinomok  minden  csínjával-bínjával;  talán  ez  is  segítette  őt  a  Legendre-polinomokra  

vonatkozó híres egyenlőtlensége fölfedezésében. 

E.:  – Ezt  a  ma  már  klasszikus  egyenlőtlenséget  közvetlenül  a  háború  után  találta.  Azóta 

számos különféle bizonyítását és általánosítását közölték. Egyszer Turán Hollandiába utazott, 

s  a  vonaton találkozott  egy matematikussal,  aki  a  speciális  függvények specialistája  volt. 

Turán úgy mutatkozott  be neki,  hogy leírta az egyenlőtlenségét;  „Ismeri ezt?” – kérdezte. 

„Hogyne  –  felelte  a  matematikus  –  ez  Turán  egyenlőtlensége”.  „Nos,  én  pedig  a  Turán 

vagyok” – mondta Pali. De azért egy kicsit mindig bántotta, hogy egyenlőtlensége annyival 

nagyobb érdeklődést kelt, mint a sokkalta mélyebb hatványösszeg módszere.

Pn
2(x) – Pn-1(x) Pn+1 (x) >= 0, n=1, 2,… (-1 =< x =< 1),

Ahol Pn(x) az n-edik Legendre-polinomot jelöli.

V.: – Turán meleg hangon ír nekrológjában Fejérről. Nyilván szerette és becsülte őt. 

E.: – Igen, hogyne, Fejér nagyon sokra tartotta Turánt; tréfásan úgy fejezte ki ezt, hogy eljött  

a magyar matematikában az okos Pálok ideje. 

V.: – Ennek ellenére Turán a harmincas években nagyon nehezen tudott elhelyezkedni. 

E.: – Egyáltalában nem tudott! Elég reménytelen volt a helyzet: sokkal több tehetséges fiatal 

volt, mint hely. Turán magántanítványokból élt, csak később kapott állást a Rabbiképzőben. 

Persze,  nem kell  valami  fényes  lehetőségre  gondolni.  Turán  kollégájának,  a  matematikus 

Vázsonyinak az apja, a Weissfeld bácsi, aki híres cipőkereskedő volt, nevetve mondta: „Turán 

úr, magának havi fizetése van egy évre!” De Pali nem keseredett el, mosolyogva válaszolta: 

„Lesz még nekem évi fizetésem egy hónapra!” Turán Pál már világhíres matematikus volt, s 

még mindig óraadásból élt. 

V.: – Professzor úrék rendszeres találkozásai mikor szakadtak meg? 

E.: – Én 34-ben mentem el, a háború előtt utoljára 1938-ban jártam itthon. Aztán egészen 

1948-ig nem találkoztunk. Akkor Pali kijött Amerikába, Princetonba. Már a hajónál vártam. 



V.: – Írt Turán a háború után a Matematikai Lapokban egy megrendítően szép emlékezést a  

magyar  matematika  háborús  veszteségeiről.  Ő  hogyan  szenvedte  át  azokat  a  borzalmas  

éveket? 

E.: – Már hamar behívták munkaszolgálatra, de aránylag szerencséje volt. Egyik parancsnoka 

matematikus volt,  vagy valaki,  aki  ismerte  őt,  s  nagyon rendesen bánt  vele.  Később,  egy 

másik parancsnoka pedig jó embernek bizonyult, aki még akkor se bántott senkit, ha nem volt 

megvesztegetve. Úgyhogy másokkal ellentétben neki aránylag könnyebb dolga volt. A háború 

után mindjárt kezdtünk levelezni, s mihelyt értesültem a Fejért ért méltánytalanságokról s a 

nélkülözésekről, küldtem csomagot, amennyit csak tudtam. Turánnal 1946-ban már egy közös 

cikket is írtunk. Levelezés útján, persze, mert én csak 1948 végén voltam itthon egy rövid 

időre. 

V.: – Turán a háború után igen nagy szerepet vállalt a honi matematikai élet újraindításában,  

az oktatás és a kutatás megszervezésében. Beszámolt ezekről a szervezési kérdésekről is? 

E.: – Persze, pontosan tudtam, mi történik itthon. De főként a közös munkák töltötték meg a 

leveleket. 55-ben jelent meg egy interpolációs cikkünk, ami elég erősen hatott: ezt 54-ben 

írtuk, amikor egyáltalában nem is találkoztunk. Pár számelméleti cikk is származik ebből az 

időből. De erőteljesen 1960-ban kezdtünk el újra együtt dolgozni, amikor visszajöttem. Ekkor 

indult el a közös munkánk az úgynevezett statisztikus csoportelmélet területén. 

V.:  –  A  háború  után  dolgozta  ki  Turán  Pál  a  híres  és  nagy  hatású  új  módszerét,  a  

hatványösszeg módszert. 

E.: – Igen, 1951-ben kaptam meg, akkor írta meg az eredményt, éppen Angliában voltam. 

V.: – Lehetne erről a nagyon nehéz módszerről úgy beszélni, hogy a kívülállók is megsejtsenek  

belőle valamit? 

E.: –  Erről  Halász  Gábor  bizonyosan  többet  tudna  mondani;  ő  és  Pintz  János  alaposan 

beledolgozták magukat, amikor a most megjelenő könyvet a meglévő tervezet és feljegyzések 

alapján  befejezték.  Beszéljen  erről  Halász.  Nekem csak  kis  részem van  a  hatványösszeg 

módszerben,  a  komplex  számok  hatványösszegének  a  maximumára  vonatkozóan.  Halász 

ellenben igen sokat dolgozott vele. Írtam én is erről egy ismertető cikket, abban benne van 

minden. 



V.: – Lehetne a laikusoknak is elmondani belőle valamit? 

Halász Gábor: – Mennyire laikusoknak? 

V.: – Olyanoknak, akik annyit azért sejtenek, hogy mi a „hatvány” meg az „összeg”, de nem  

többet. 

H.: –  Mondhatjuk akkor,  hogyha veszünk véges  sok – mondjuk n  – komplex számot  és 

hatványra  emeljük  őket,  s  aztán  képezzük az  n-edik  hatványösszeget,  majd  ennek n-edik 

gyökét  vesszük,  akkor  ennek a kifejezésnek a  limesze  az  a  maximális  tag.  Ez egy elemi 

összefüggés, Turán ebből alkotott véges esetű egyenlőtlenségeket. De hát ez csak egy sovány 

– bár könnyen érthető – parafrázis, fogalmat sem ad a módszer gazdagságáról és szépségéről. 

Erről szavakban nemigen lehet mit mondani, csak felírni lehet, képletek sorával. 

V.: – Hogyan jutott Turán a módszerre? 

H.: – Ezt már nem lehet közérthetően elmondani. Eredetileg egy rendkívül nehéz és máig 

megoldatlan  számelméleti  probléma,  a  Riemann-sejtés,  illetve  az  úgynevezett  „sűrűségi 

hipotézis”  vizsgálatára  dolgozta  ki  Turán  a  hatványösszeg  módszert.  Ez  a  sejtés,  illetve 

hipotézis lényegében a prímszámok eloszlását fejezi ki egy adott intervallumban, bizonyos 

speciális  komplex-változós  függvény,  az  ún.  „zetafüggvény”  gyökeinek  segítségével. 

Mármost az az érdekes, hogy Turán alapvető észrevétele a probléma bonyolultságához képest 

meglepően egyszerű, valósággal apróságnak tűnhet, akadhatnak, akik triviálisnak vélik.

V.: – Éspedig? Mi ez az alapvető észrevétel? 

H.: – Hát, amit az előbb mondottam: a hatványösszegek abszolút értékéből vont gyöknek a 

limesze  az  a  maximum.  Ezt  mindenki  azonnal  belátja  és  hajlandó  akár  trivialitásnak  is 

tekinteni. Pedig óriási a jelentősége és szinte beláthatatlan az alkalmazási köre. 

V.: – Mi ez a jelentőség? 

H.: – Az, hogy ennek az effektív változatai, tehát nem a határérték-forma, hanem a tényleges 

egyenlőtlenség-alakjai nagyon sok helyütt előkerülnek a matematikában. Azaz, limesz-reláció 

helyett  véges  egyenlőtlenség  írható  fel.  Ez  a  széleskörű  alkalmazhatóság  „titka”.  Ez  a 

számelméleti  alkalmazások  jelentősége:  egy  komplex  változós  analitikus  függvény,  a 

zetafüggvény gyökei ezen egyenlőtlenségek révén kapcsolatba hozhatók a prímszámokkal, a 



prímszámok eloszlásával. Az, hogy a prímszámeloszlás analitikus módszerrel kezelhető, már 

régebben  is  ismert  volt.  Turán  nagy  felfedezése,  hogy  ebben  a  vizsgálatban  egy  ilyen 

egyenlőtlenség nagyon hasznos. De hát képletek nélkül ennél tovább menni nem lehet, az 

eddigiek  is  inkább  csak  verbális  pótléknak  tekinthetők.  Egyébként  a  képletek  is  elég 

egyszerűek;  Turánra  általában  is  jellemzőnek  tekinthető,  hogy  rendszerint  valami  apró, 

egyszerű észrevételig ment vissza – mint amilyen ez a hatványösszeg tétel is volt – és abból 

bontott ki egy nagy elméletet. 

V.: – Tudna még erre a hatványösszeg módszer mellett egyéb – viszonylag felfogható – példát  

mondani? 

H.: –  Például  az  egész  valószínűségszámítási  számelmélet  –  egy  egész  új  matematikai 

diszciplína – Turán Pálnak egy egyszerű észrevételéből és bizonyításából nőtt ki,  bár neki 

magának  akkor  még  fogalma  se  volt  róla,  hogy  tulajdonképpen  valószínűségszámítási 

módszert  alkalmaz:  a  Csebisev-egyenlőtlenséget.  Ez  különben még első  cikkeinek egyike 

volt, a harmincas évek közepén, Hardy és Ramanujan tételéről. Vagy például 1932-ből híres 

közös sejtésük Erdőssel: minden pozitív felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszú 

számtani sorozatot. A probléma több mint 40 évig megoldatlan maradt, Erdős professzor 1000 

dollárt  ajánlott  fel  a  bizonyításáéért  vagy cáfolásáért,  mígnem 1973-ban Szemerédi  Endre 

megoldotta. Hasonlóképpen egy egész nagy problémakör, az ún. extremális gráfok elmélete 

fejlődött ki egy egyszerű kombinatorikai tételéből, amire munkaszolgálatos korában jött rá. 

V.: – Milyen volt Turán professzor előadóként? 

H.: – Sohasem az úgynevezett „anyagot” adta le, mindig elvezetett a legmaibb kutatásokig. 

Ez a legjobb értelemben vett modernség volt előadásaiban a lenyűgöző. Mindig megmutatta a 

dolog értelmét, s ráirányította az ember figyelmét a fontos összefüggésekre. Az előadás persze 

más, mint a kutatás, és azt hiszem, Turán nagyságát inkább szűkebb tanítványi köre tudta 

igazán méltányolni. Nemcsak magyar tanítványai, a külföldiek is. Igen szép eredményeket ért 

el  például  egy lengyel  tanítványával,  S.  Knapowskival  közösen, a  hatványösszeg-módszer 

területén.  Ez  a  módszer  valószínűleg  élete  fő műve,  de  a  matematika  egyéb területein  is 

hallatlanul inspiráló problémákat tudott fölvetni. Erről azonban Erdős professzor bizonyosan 

többet tudna mondani nálam. 

V.: – Említette elébb Halász professzor az extremális gráfok elméletét. Ennek mi a lényege? 



E.: – Turánnak megvolt az a képessége, hogy sokszor felvetett lényeges problémákat olyan 

területről,  amellyel  egyébként  nem is  foglalkozott.  A halmazelméletben  is  van  egy ilyen 

problémája,  amivel  aztán  később  Hajnal  András  foglalkozott  sokat.  Az  extrém  gráfokról 

felvetett  problémája pedig lényegében abból indul ki,  hogy hány él  kell  egy n szögpontú 

gráfban ahhoz, hogy legyen benne egy háromszög. Ezt aztán Turán maga is általánosította és 

ez  lett  a  kiindulópontja  a  gráfelmélet  extremális  problémáinak.  Magyar  és  külföldi 

tanítványaival Pali számos kombinatorikai cikket írt, én is dolgoztam velük ebben a témában. 

V.: – Általában szeretett inspirálni, problémákat átadni megoldásra másoknak? 

E.: –  Igen,  mert  ő  maga inkább csak olyan problémákkal  foglalkozott,  melyek máshol  is 

alkalmazhatók. Azt mondta, hogy olyan sok a probléma, s olyan kevés az ember ideje, hogy 

szükségképpen korlátoznia kell magát. 

V.: – És mit szólt professzor úr elsöprő probléma – áradatához? 

E.: – Kicsit kritizált, hogy túl sok problémát vetek fel, „de – mondta – szerencsére valami jó 

ösztönnel mindig olyan kérdésre bukkansz, aminek van értelme”. 

V.: – Turán Pál utolsó éveiben ismét gyakran találkoztak professzor úrék személyesen is. 

E.: – Igen, és dolgoztunk is közösen, bár a régi nagy matematikai beszélgetések nem tértek 

vissza. Pali – bár ezt nem lehetett rajta észrevenni – úgy mondta, hogy „meglassult”, jobban 

szerette  írásban  követni  a  dolgokat.  Betegsége  óta  –  évekig  leukémiában  szenvedett  – 

fáradékonyabb is  lett.  De nem akarta  tudomásul  venni a betegségét:  haláláig dolgozott.  A 

hetvenes  években  Kanadában  adott  elő,  s  onnan  jött  haza  –  kétszer  is  –  kezelésre.  Én 

akkoriban pár évig nem jártam haza: 1973-ban, a tiszteletemre rendezett tudományos ülésre 

ugyanis nem engedték be az izraeli munkatársaimat, s akkor három évig nem jöttem haza. 

1976-ban aztán egy konferencián Párizsban találkoztam Turán Pál feleségével, Sós Verával, ő 

mondta,  hogy  ha  még  élve  akarom  látni  Palit,  jöjjek  haza.  S  akkor  persze  nyomban 

hazajöttem. Az utolsó szava, amit még érteni lehetett, matematika volt. 

V.:  –  Professzor  úr  írja  barátjáról  szóló  emlékezésében,  hogy  Turán  fiatal  korában  úgy  

tartotta,  három dolog van,  amiért  élni  érdemes:  a matematika,  a  nő és  a zene.  Ebben a  

sorrendben. Turán Pál megnyerő, vonzó egyéniség volt; szeretett és tudott élni? 



E.: – Igen, és ezt az elvét mindvégig megtartotta. Végig dolgozott a nagy könyvén, nem tudta 

befejezni, várta, hogy jobban legyen. Sajnos, nem lett jobban, úgyhogy a könyv befejezése, a 

végleges sajtó alá rendezése Halászra és Pintzre maradt. Egészen bizonyosan nagyon nagy 

hatású könyv lesz. 

V.:  –  Fejérről  közölt  nekrológjában  írja  Turán  Pál,  hogy  a  nagy  professzor  „széleskörű  

műveltsége,  univerzális  kulturális  érdeklődése  a  művészetek  iránt,  szellemes  társalkodó  

képessége” tüntette ki  emberként.  Ezek a jellemvonások mintha reá magára is  érvényesek  

lennének. 

E.: – Igen, és őt – akárcsak engem – erősen érdekelte a történelem. Persze, nem szakmai 

szinten,  hiszen  a  forráskutatás  fáradalmait  nem  vállalhattuk,  de  sok  történeti  munkát 

olvastunk,  kivált  Turán.  Érdekelte  a  sport  is,  nézőként  s  résztvevőként  egyaránt. 

Mindenekelőtt  azonban  matematikus  volt,  ízig-vérig,  szenvedélyen.  Egyszer,  amikor 

elkeseredett  voltam,  ezt  a  zsoltár-parafrázist  írta  vigasztalásomra:  „Erős  várunk nékünk  a 

Matematika”. 



Egy nagy matematikaprofesszor dicsérete75

Kalmár Lászlóról

Annyi nagy matematikuséhoz hasonlóan, Kalmár László matematikai tehetsége is kitűnt már 

gyerekkorában. 

„Tizenegy  éves  korában  –  írta  Péter  Rózsa  róla  ötvenedik  születésnapjára  (1955. 

március  27.)  szóló  szép  tanulmányában  –  megértette  egy kezébe  került  logaritmus-

táblázat  rendeltetését,  és  azt,  hogyan  szerkeszthetne  ő  maga  is  egy  műveleteket 

megkönnyítő  táblázatot;  12  éves  korában  pedig  11-et  hatványozgatva  felfedezte  a 

binomiális  tételt.  A  régi  IV.-VIII.  gimnázium  anyagát  felölelő  ún.  Kőnig–Beke 

tankönyvet már az iskolai algebratanulás előtt szinte egy ültő helyben elolvasta, és ettől 

fogva  azok  a  kérdések  érdekelték,  amelyekre  a  könyv  nem  ad  választ.  A  13. 

születésnapjára Cesaro analíziskönyvét kérte, végigolvasta és meg is értette.”

Amikor  a  húszas  évek  elején  a  budapesti  egyetemre  került,  már  kész  matematikus  volt, 

„évfolyamtársai mestere”, amint Péter Rózsa nevezi. Maga köré gyűjtötte az érdeklődőket, s 

feladatok  alakjában  dolgozta  föl  velük  a  matematika  különböző  területeit.  A budapesti 

egyetemen akkortájt Fejér Lipót körül és hatására igen élénk matematikai élet folyt; Fejér 

absztrakciót és konkrét részleteket szintetizáló látása, az egész matematikára (s messze azon 

túl)  kiterjedő  ritka  nagy műveltsége  kiváló  tanítványokat  vonzott  és  nevelt.  Interpoláció, 

függvénysorok, számelméleti problémák, konstruktív függvénytan, az analízis sokszor apró, 

de  mégis  mély  részletekig  menő  kérdései  és  feladatai  szerepeltek  előadásaiban  s 

szemináriumain;  mintha  csak  Pólya  és  Szegő  (szintén  egykori  Fejér-tanítványok)  híres 

Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis című könyve elevenedett volna meg: ilyen volt az a 

matematika, amely Fejér körül Pesten virágzott.

Fejér előadásairól kitűnő jegyzeteket készített Kalmár, az egyikre később maga a mester 

is  hivatkozott.  Fejér  egyik  dolgozatához  csatlakozott  Kalmár  doktori  értekezése  az 

interpolációról,  s  a  Fejér-féle  gondolatkörrel  függött  össze  érdeklődése  az  analitikus 

számelmélet  iránt.  S  akárcsak  Fejér,  később  Kalmár  is  páratlanul  sokoldalú  és  kiterjedt 

75 Forrás: Vekerdi László: Egy nagy matematikaprofesszor dicsérete. In: Kalmárium. Kalmár László levelezése 
magyar  matematikusokkal.  2.  köt.  Összeáll.:  Szabó  Péter  Gábor. Szeged,  2008.  Polygon.  pp.  17–30. 
(Polygon könyvtár)



matematikai  műveltségre  tett  szert;  ez  a  nagy  matematikai  műveltség  színezi  azután  a 

fölfedezéseit s az összefoglalóit. Sohasem elégszik meg az eredmények puszta közlésével; a 

fölfedezések távolabbi összefüggései izgatják, sokszor a matematika határian túl is követi a 

nyomot, a többi tudományok és a filozófia területére. Bárhova kalandozik azonban, mindent 

mindig a matematikai logikus szemével néz.

A  diploma  megszerzése  után,  a  húszas  évek  végén  a  szegedi  egyetemre  került 

tanársegédnek, ott ismerkedett meg a matematikai logikával. A rohamosan fejlődő, izgalmas 

diszciplína magával ragadta, hamar elmélyült az új tudományban, s göttingeni tanulmányútján 

már nemcsak tanult: a kor vezető matematikusainak, David Hilbertnek és Edmund Landaunak 

az elismerését is kivívta a matematika alapjaira vonatkozó kutatásaival.

Két  nagy  irány  harcolt  akkoriban  egymással  a  matematika  megalapozásáért:  az 

intuicionizmus és a Hilbert-féle bizonyításelmélet.  Az intuicionizmus – ahogyan akkori fő 

képviselője  Luitzen  Egbert  Jan  Brouwer  megfogalmazta  –  a  tradicionális  logikától 

függetlenül,  a  pozitív  egész  számok  „ősintuíciójából”  kiindulva  akarta  fölépíteni  a 

matematikát;  a  bizonyításelmélet  pedig  a  helyes  matematikai  gondokozás  formáit  és 

törvényeit  kereste;  vagy amint  Kalmár  egyik  dolgozatában  megfogalmazta,  azt  vizsgálta, 

„hogyan is áll a dolog a matematika csalhatatlanságával”. 

„Ha a gyakorlati alkalmazásoktól eltekintünk – írta –, a matematika csalhatatlanságán 

azt  kell  értenünk,  hogy  a  matematikai  módszerek  nem  vezethetnek  egymásnak 

ellentmondó eredményekre. Ebben sokáig nem is volt okunk kételkedni.”

A  századfordulón  azonban  a  halmazelmélet  antinómiái  megingatták  a  matematikusok 

fenntartás  nélküli  önbizalmát,  hiszen  itt  a  matematikában  addig  szokásos  és  megengedett 

érveléssel önmagának ellentmondó fogalomra bukkantak. Az önellentmondást sikerült ugyan 

a halmazelmélet  gondos axiómatikus  fölépítésével  kiküszöbölni,  sikerült  a  botrányt  okozó 

„önmagának ellentmondó halmazt” kitiltani, azonban megmaradt a kétely, vajon nem lehet-e 

mégis a halmazelmélet axiómáiból valamilyen más ellentmondást levezetni; illetve hogyan 

lehet  bebizonyítani  az  axiómarendszerről,  hogy  nem  tartalmaz  önmagának  ellentmondó 

állítást, ellentmondástalan?

Egy A1, A2, ..., An axiómákból álló axiómarendszert akkor mondunk ellentmondástalan-

nak, ha az axiómák által meghatározott elméletben nincs olyan B tétel, hogy a B tagadása is 

tétele  az  elméletnek.  Az  elemi  logika  axiómarendszeréről  viszonylag  könnyű  volt 

bebizonyítani, hogy ellentmondástalan: az elemi logika minden tételéről, az axiómák minden 



következményéről el lehet mindig dönteni, hogy igaz-e vagy sem. Csakhogy a matematika 

vizsgálatához nem elég az elemi logika, a matematikában szokásos összes következtetésmód 

vagy  akár  a  következmény-fogalom  formalizálásához  az  elemi  logikai  műveleteknél 

(konjunkció,  diszjunkció,  implikáció,  negáció)  általánosabb  logikai  függvényeket  kell 

bevezetni. A logikai függvény olyan egy- vagy többváltozós függvény, amely egy tetszőleges 

halmazon (ún. „individuumtartományon”) van értelmezve, az értékkészlete azonban csupán 

két értékből, az „igaz” és a „hamis” logikai értékből áll. Azaz a logikai függvény független 

változói egy tetszőleges halmaz elemei lehetnek, értéke azonban csak az „igaz” és a „hamis” 

logikai  érték  egyike  lehet.  (A logikai  műveletek  is  logikai  függvények,  ezeknek  azonban 

nemcsak az értékkészletük, az értelmezési tartományuk is csak az „igaz” és a „hamis” logikai 

értékekből  áll.)  A logikai  függvényekből  a  logikai  műveletekkel  formulák  képezhetők,  a 

formulák képzésére azonban még két fontos magasabb műveletet is használunk, két olyan 

operációt, melyet csak a logikai függvényeken, nem pedig a logikai értékeken van értelme 

elvégezni.  Az  egyik  függvényoperáció  a  „bármely  x-re”  lefordítása  logikai  nyelvre:  a 

függvényoperáció F(x) logikai függvényre való alkalmazásával kapott formula értéke akkor 

és csak akkor igaz,  ha az F(x) logikai függvény az egész individuumtartományon igaz.  A 

másik  függvényoperáció  a  „van  olyan  x,  hogy …”  lefordítása:  a  függvényoperáció  F(x) 

logikai függvényre való alkalmazásával kapott formula értéke akkor és csak akkor hamis, ha 

F(x)  az  egész  individuumtartományon  hamis,  minden  más  esetben  igaz.  Az  első 

függvényoperációt „általános kvantor”-nak, a másodikat „exisztenciális kvantor”-nak nevezik. 

Azt, hogy az F(x) logikai függvény egy egész halmazon mindenütt „igaz”, illetve „hamis”, 

rövidebben  úgy mondják,  hogy „azonosan”  igaz,  illetve  hamis.  Hasonlóképpen  azonosan 

igaznak  neveznek  egy  logikai  formulát  egy  halmazon,  ha  bárhogyan  is  definiáljuk  ott  a 

formulában szereplő logikai függvényeket, mindig igaz lesz az értéke. Végül ha egy formula 

bármely halmazon azonosan igaz, egyszerűen „azonosan igaz”-nak nevezzük. Ez az unalmas 

fölsorolás arról szól, hogy a következőkben a lényeget tömören s viszonylag egyszerűen el 

lehessen mondani.

A logikai függvényekből,  logikai műveletekből,  matematikai függvényekből és a két 

kvantorból  fölépített  logikai  függvénykalkulus  már  alkalmas  a  következményfogalom 

szabatos  definiálására  és  a  matematikában  szokásos  összes  következtetési  mód 

formalizálására. Ha tehát található lenne olyan eljárás, amellyel a logikai függvénykalkulus 

bármely F formulájáról mindig el tudnók dönteni, vajon azonosan igaz-e vagy sem, akkor 

minden G formuláról el tudnók dönteni, következménye-e tetszőlegesen adott F1, F2, …, Fn 

formuláknak,  tehát  bármely formuláról  el  tudnók dönteni,  tétele-e  valamely tetszőlegesen 



adott,  véges  számú  axióma  által  axiomatizált  diszciplínának.  Ezzel  azután  egyúttal  az  is 

eldőlne, hogy ellentmondástalan-e az axiómarendszer.

Azt  a  problémát,  hogy  miként  lehet  eldönteni  a  logikai  függvénykalkulus  egy 

tetszőleges formulájáról, hogy azonosan igaz-e,  eldöntésproblémának nevezik. Pontosabban 

az eldöntésproblémában azt keresik, mik a feltételei, hogy egy adott logikai formula azonosan 

igaz legyen. Az eldöntésproblémát csak néhány speciális alakú formulára sikerült megoldani, 

azaz  a  függvénykalkulus  formuláinak  néhány  speciális  osztályához  találtak  csak  olyan 

eljárást, amelynek segítségével bármely adott, a kérdéses osztályhoz tartozó formuláról véges 

számú lépésben el  lehet dönteni,  hogy azonosan igaz-e.  Egy ilyen speciális  osztály,  a két 

egymás  melletti  általános  kvantort  tartalmazó  formulák  eldöntésproblémáját  oldotta  meg 

Kalmár  a  harmincas  évek  elején,  Kurt  Gödel-lel  és  K.  Schütte-vel  egy  időben,  tőlük 

függetlenül. 

„Bár Gödel közleménye előbb jelent meg – írja Péter Rózsa –, Hilbert mégsem engedte 

visszavonni a  Mat. Annalen-től Kalmár cikkét, mert az volt a véleménye, hogy ebből 

jobban meg lehet érteni az alkalmazott módszert.”

Kalmár  1930  novemberétől  Haar  és  Riesz  professzorok  „közös”  adjunktusa.  Ekkor  már 

nemzetközi hírű matematikus. Professzorai elérkezettnek látták az időt, hogy magántanárrá 

habilitálják.  Problémát csak az okozott,  hogy mindketten,  különösen Riesz, a matematikai 

logikát egzotikus dolognak tartották és lenézték. Haarnál ez nem ütközött ki annyira, mivel 

Hilbert is foglalkozott matematikai logikával, akinek Haar tanítványa volt és úgy gondolta, 

hogy akkor ez  mégsem lehet  olyan „sületlenség”.  Ezután  Haar  tekintettel  Kalmár  doktori 

értekezésére,  mely  analízis  témájú  volt  és  néhány  számelméleti  cikkére:  az  Analízis  és 

Aritmetika tárgykört javasolta. Ehhez Riesz is hozzájárult, így Kalmár 1932-ben „Aritmetika” 

és „Analízis” tárgykörből magántanári képesítést szerez.

Szinte rímel ez a „csel” Kalmár eldöntésproblémára adott módszerével.

Mivel a közvetlen út csak nagyon kevés esetben járható, a vizsgálatok másik iránya 

igyekszik az általános eldöntésproblémát egyszerű típusú formulák esetére redukálni; az így 

keletkező vizsgálatok képezik az eldöntésprobléma redukcióelméletét. Kalmár kutatásai főleg 

az  eldöntésprobléma  redukcióelméletére  vonatkoznak.  Az  1932-es  zürichi  nemzetközi 

matematikus  kongresszuson  tartott  előadásával  kezdte  erre  vonatkozó  vizsgálatsorozatát, 

melynek során az eldöntésproblémát különféle egyszerű típusú problémák esetére redukálta. 

Számos  egyszerű  típusú  formulát  sikerült  találnia,  amelyre  redukálható  volt  az  eldöntés-



probléma;  ha  ezek  valamelyikéről  sikerült  volna  bebizonyítani,  hogy  azonosan  igaz,  az 

általános  eldöntésprobléma  meg  is  oldódott  volna.  Csakhogy  a  matematika  fejlődése 

kiszámíthatatlan,  kacskaringós  és  egyáltalában  nem könnyen  követhető  utakon  halad.  Az 

eldöntésprobléma  megoldásába  ölt  sok  ötlet  és  munka  legnagyobb  eredménye  például 

bizonyosan az eldönthetetlen problémák fölfedezése volt.

Riesz és Fejér a két jóbarát és matematikai hatalmasság eldöntötte, hogy együtt utaznak 

a  zürichi  matematikai  kongresszusra.  Úgy  intézték  az  utazást,  hogy  néhány  napot 

Németországban tölthessenek. Fejér meglátogatta a nagy göttingeni matematikust, Edmund 

Landaut. Landau a matematikusok körülményeiről faggatta Fejért. ,,Nincsenek különösebben 

rossz és méltatlan helyzetben – válaszolta Fejér – talán csak Sidon Simon (1892–1941) kivétel 

ez alól – de ő – mondotta – kissé „mesüge”.  „De hát barátom – szólt  Landau – maga is 

mesüge, mi mindnyájan mesügék vagyunk kicsit.”

Mármost  épp  ez  a  „mesügeség”  a  matematika  nagysága,  amely  hajlandó 

jelentéktelennek  vagy  éppen  bolondságnak  látszó  kérdéseken  rágódni  évekig,  furcsa  és 

szokatlan problémák kibogozásával bajlódni türelmesen. Ha ugyanis becsülettel megpróbáljuk 

követni  (nem biztos,  hogy  sikerül)  ezeket  a  furcsa  vagy –  nekünk  laikusoknak  –  éppen 

bolondosnak  látszó  problémákat,  kiderül,  hogy nagyon  is  fontos,  fundamentális  kérdések 

rejlenek  a  furcsa  külső  mögött,  a  gondolkozás  sehogy  másként  meg  nem  közelíthető 

szépségei.

Az eldönthetetlen problémák fölfedezéséhez is az axiómarendszerek vizsgálata vezetett; 

azt keresték, mi annak a feltétele, hogy egy axiómarendszert „teljes”-nek lehessen mondani. A 

teljesség  kritériumaként  azt  követelték,  hogy  bármilyen  állítást  fogalmazunk  meg  az 

axiómarendszer  által  meghatározott  elméletben,  vagy  ez  az  állítás  vagy  a  tagadása 

bizonyítható legyen benne. Ez a követelmény roppant természetesnek látszott, nagy föltűnést 

keltett  hát,  mikor  Gödel  olyan  aritmetikai  problémát  szerkesztett,  amely  ugyan 

megfogalmazható az aritmetika és a logika eszközeivel, de el nem dönthető, feltéve, hogy a 

kérdéses eszközök nem vezethetnek ellentmondásra. Az utóbbi feltétel nagyon lényeges, mert 

végső  soron ezen alapul  az  eldönthetetlenség bizonyítása:  a  választott  axiómarendszerben 

megfogalmazott aritmetikai (azaz az egész számokra és a velük való műveletekre vonatkozó) 

formulát  ugyanis  sikerül  megcáfolni,  ha  a  bebizonyíthatóságát  tételezzük  fel,  ami 

ellentmondás; és sikerül igazolni, ha a formula bebizonyíthatatlanságából indulunk ki, ami 

újra  ellentmondás.  Azaz  akár  a  formula  bebizonyíthatóságából,  akár  a  bebizonyíthatóság 

tagadásából  indulunk  ki,  egyaránt  ellentmondásra  jutunk,  a  formula  tehát  eldönthetetlen. 

Mármost  azt  az  állítást  is  föl  lehet  írni  a  rendszer  jeleivel,  hogy  az  axiómarendszer 



ellentmondástalan, s így voltaképpen azt bizonyítjuk, hogy ebből az ellentmondástalanságot 

kifejező  formulából  következik  a  kérdéses  eldönthetetlen  formula.  Ha  ez  az 

ellentmondástalanságot kifejező formula bizonyítható volna a rendszerben, akkor bizonyítható 

volna  a  következménye  is,  azonban  láttuk,  hogy az  utóbbi  bizonyíthatóságából  kiindulva 

ellentmondásra  jutunk.  Ha  tehát  –  amint  föltételeztük  –  az  axiómarendszer  valóban 

ellentmondástalan,  akkor  az  a  formula,  amely  az  axiómarendszer  ellentmondástalanságát 

formalizálja,  nem  bizonyítható  be  az  axiómarendszerben.  Tehát  már  maga  a  rendszer 

ellentmondásmentessége is a rendszer eldönthetetlen problémái közé tartozik. Természetesen 

hozzávehetjük  új axiómaként  az  eredeti  rendszerhez  azt  a  formulát  is,  amely  az  eredeti 

axiómarendszer  ellentmondástalanságát  mondja  ki,  és  akkor  az  így  kapott  új 

axiómarendszerben  az  eredetileg  eldönthetetlen  formula  bizonyíthatóvá  válik,  de  újra 

jelentkeznek  más,  ebben  az  új  rendszerben  eldönthetetlen  problémák.  Minden  olyan 

axiómarendszer, amelyből legalább a természetes számok aritmetikája kibontható, tartalmaz 

az  axiómarendszerben  megfogalmazható,  de  el  nem  dönthető  problémákat;  az  ilyen 

axiómarendszerek  ellentmondástalanságát  csak  olyan  meggondolással  lehet  bizonyítani, 

amely  tartalmaz  legalább  egy  lépést,  amelyet  nem lehet  a  vizsgált  axiómarendszerben 

formalizálni.  Éppen  ezért,  Gödel  eredménye  nyomán  alkalmazott  Gentzen  az  aritmetika 

ellentmondástalanságának  bizonyításához  egy  olyan  tételt,  amely  nem formalizálható  a 

természetes számok aritmetikájának axióma rendszerében.

Az  eldönthetetlen  problémák  fölfedezésével  megnyílt  kutatásokban,  az  eredmények 

matematikai  és  filozófiai  értelmezése  körül  zajló  vitákban  Kalmár  kezdettől  igen  aktívan 

szerepelt.  Először  is  sikerült  a  Göldel-tételt  az  eredeti  nagyon nehéz bizonyításnál  sokkal 

egyszerűbben és kevesebbet kívánó (nem annyira az olvasótól, mint inkább a matematikától 

kevesebbet  kívánó)  eszközökkel  bizonyítania,  s  földerítette  a  tétel  általános  feltételeit. 

Észrevette,  hogy  „Gödel  gondolatmenete  nagyon  hasonlít  ahhoz,  amivel  Cantor  a 

transzcendens számok létezését megmutatta”. Ennek alapján azt sejtette, hogy 

„az eldönthetetlen problémák nem kivételes jelenség, hanem bizonyos értelemben ezek 

vannak többségben; az a véletlen, ha egy probléma megoldható.” 

A tétel filozófiai interpretációjában később főként a különféle agnosztikus értelmezések ellen 

szállt  síkra:  a  Gödel-tétel  nem  a  matematikai  megismerés  korlátait  mutatja,  hangoztatta, 

csupán a matematika valamiféle „abszolút” axiomatizálhatóságának a lehetetlenségét. 



„Gödel tétele azt mutatja – írja a matematikai logikáról szóló egyetemi előadásaiban –, 

hogy  akárhogyan  rögzítjük  le  (elég  szabályos  módon)  összes  eddigi  matematikai 

módszereinket (beleértve az egész aritmetikát is), mindig lesz olyan aritmetikai, tehát a 

világ  mennyiségi  viszonyaira  vonatkozó  probléma,  amelynek  megoldásához  a 

lerögzített módszerek nem elegendők; tehát már a világ mennyiségi viszonyai kimerítő 

megismerésének  problémája  is  csak  az  emberiség  végtelen  progresszív  fejlődésében 

oldódik meg. A matematika történetében többször előfordult, hogy lerögzítették, milyen 

módszereket szabad igénybe venni bizonyos fajta matematikai problémák megoldására. 

Ilyenkor  előbb-utóbb  be  is  bizonyították,  hogy ez  nem is  sikerülhet.  Így  pl.  olyan 

mennyiségek  mértékszámának  megadására,  amelyek  a  mértékegységnek  nem 

egészszámú többszörösei, már az ókorban felfedezték a törteket; ezt a módszert azonban 

nem lehet alkalmazni pl. azon négyzet átlója mértékszámának kifejezésére, amelynek 

oldala a hosszegység. A geometriai szerkesztések elvégzésére megengedett módszerként 

a  körző  és  vonalzó  ismert  módon  való  alkalmazását  rögzítették  le;  a  kocka 

megkettőzése, a szög harmadolása, a szabályos hétszög vagy kilencszög szerkesztése, a 

kör  négyzetesítése  példák  olyan  feladatokra,  amelyek  e  lerögzített  módszerrel  nem 

oldhatók meg. Az algebrai egyenletek megoldására a négy alapművelet és a gyökvonás 

ismételt  alkalmazását  rögzítették  le  megengedett  módszerként;  ily  módon  sikerült 

megoldani  az általános első-,  másod-,  harmad- és negyedfokú egyenletet,  de mint  a 

Ruffini–Abel-tétel  mutatja,  az  ötödfokút  már  nem.  Függvények  megadására  a  (hét 

alapművelet,  a trigonometrikus és a ciklometrikus függvények segítségével felírható) 

kifejezéseket  tekintették  egy  darabig  megengedett  módszereknek;  az  elliptikus 

integrálok példát  szolgáltatnak olyan függvények megadására,  amelyek nem adhatók 

meg így.  E problémák minden egyes esetben szétfeszítették a legrögzített módszerek 

keretét és új módszerek létrejöttére vezettek; így jött létre az irracionális számnak, a 

közelítő  szerkesztésnek,  az  egyenlet  közelítő  megoldásának  fogalma  és  az  általános 

függvényfogalom.  Ezek  az  új  fogalmak  minden  egyes  esetben  a  matematika 

továbbfejlődését  eredményezték,  amelynek  a  legrögzített  módszerek  kerete  addig 

akadálya volt. A Gödel-tétel mutatja, hogy minden egyes axiómarendszer is ilyen keret, 

amely hasznos lehet jelenlegi módszereink lerögzítésére, de ha ragaszkodunk hozzá, ha 

nem vagyunk  hajlandók  bármikor  új  axiómákkal  bővíteni,  akkor  a  fejlődés  gátjává 

válik.”



A Gödel-tétellel való foglalkozás során Kalmár jól kiismerte a nehéz problémakör minden 

csínját-bínját, annyira, hogy a legnehezebb eldönthetetlen helyzetekben is tájékozódni tudott. 

Így  például  a  nevezetes  Church-féle  tétel  esetében.  A Gödel-tétellel  ellentétben,  amely 

axiómarendszertől függő,  relatíve eldönthetetlen problémák létezését mutatta meg, Church 

tétele  axiómarendszerhez  nem  kötött,  ún.  „abszolút  eldönthetetlen”  probléma  létezését 

bizonyítja.  Ezért  Church  tételét  általában  „mélyebbnek”  gondolták  a  Gödel-tételnél,  s  a 

filozófusok merész agnosztikus spekulációkat építettek rá. Éppen ezért igen jelentős volt Péter 

Rózsa felismerése, hogy Church tétele levezethető a Gödel tételből. Ennek a felismerésnek az 

alapján azután Kalmár bebizonyította, hogy Church tétele egyenesen  speciális esete a kellő 

általánossággal  megfogalmazott  Gödel-tételnek.  A  bizonyítást  az  1948-as  amszterdami 

nemzetközi  filozófus-kongresszuson adta  elő,  levonva belőle  a  megfelelő  anti-agnosztikus 

filozófiai tanulságokat.

Anélkül, hogy akárcsak érzékeltetni is akarnánk a roppant nehéz bizonyítást – ami az 

amsterdami kongresszus nagyon sok résztvevőjének a megismerőképességét  is  bizonyosan 

meghaladta  –  próbáljuk legalább megízlelni  a  módszerét.  Tudni  kell  ehhez,  hogy Church 

tétele eredeti alakjában különlegesen megformulázott kifejezésekre és a kifejezések egymásba 

való átalakíthatóságára vonatkozik. A tétel azt bizonyítja, hogy nincs olyan univerzális eljárás, 

amellyel – valahányszor adva van a rendszer két kifejezése, k és l – véges számú lépésben el 

lehetne dönteni, vajon a  k kifejezés átalakítható-e az  l kifejezésbe. Itt  k és  l a természetes 

számok 1,2,3,… megszámlálhatóan végtelen halmazán futhat át, úgyhogy Church magyarán 

azt  állítja,  hogy  léteznek  rendszerében  megszámlálhatóan  végtelennyi  kifejezés-seregek, 

amelyek  egymásba  alakítására  semmiképpen  sem  található  univerzális  eljárás,  ahogyan 

mondani szokás „algoritmus”. Másszóval Church példát szerkesztett olyan problémaseregre, 

amely semmiféle algoritmussal nem oldható meg. Mármost Kalmár megmutatta, hogy ha a 

Gödel-tételt alkalmasan választott A axiómarendszerre alkalmazzuk, a Church-féle tétel egyik 

alakja adódik, 

„nevezetesen  az  a  tétel,  hogy  az  a  problémasereg,  amely  a  következő  alakú 

problémákból áll: felveszi-e a φ függvény az m értéket, ahol φ valamely egyváltozós 

rekurzív függvény, m pedig pozitív egész szám, nem oldható meg algoritmussal”.

A „rekurzív függvény” pontos definíciója jól megtalálható például a Természettudomá-

nyi  Lexikonban,  itt  csak  annyit  jegyezzünk  meg,  hogy  aritmetikai  (azaz  természetes 

számokon értelmezett és természetes számokat felvevő) függvény, amelynek minden értéke 



kiszámítható véges számú lépésben a függvényt definiáló függvény-egyenletrendszerből. Az 

A axiómarendszer,  amelyre  Kalmár  a  Gödel-tételt  alkalmazta,  nem  nagyon  hasonlít  a 

megszokott  axiómarendszerekre,  de  bebizonyítható,  hogy  kielégíti  azokat  a  feltételeket, 

amelyek a Gödel-tétel alkalmazásához kellenek, s ez a lényeg. Speciálisan definiálta Kalmár 

az  A axiómarendszerben a „bizonyítást” is. „Bizonyítás” alatt ebben a rendszerben egy  A

algoritmus  azon  alkalmazásai  értendők,  amelyeknek  az  az  eredménye,  hogy „valamely  φ 

rekurzív függvény sehol sem vesz fel valamely m értéket.” Ezt így jelöljük ϕ ≡ m .

Erre  a  rendszerre  alkalmazva  a  Gödel-tételt  azt  kapjuk,  hogy  van  olyan  ψ(x) 

egyváltozós  rekurzív  függvény,  hogy  ha  a  (x)ψ ≡ m  formula  az  A axiómarendszerben 

bizonyítható, akkor sikerül megcáfolni,  ha pedig a formula tagadásából indulunk ki, akkor 

sikerül  igazolni.  Lefordítva  ezt  az  eredményt  a  jelenleg  használt  nyelvre,  amelyen  a 

„bizonyítás” az  A algoritmus azon alkalmazását jelenti, melynek következtében a függvény 

sehol sem veszi fel az m értéket, a következőt kapjuk: Vagy az az algoritmus alkalmazásának 

az eredménye, hogy a függvény nem veszi föl az m értéket, de akkor mégis felveszi vagy azt 

adja az algoritmus – ha egyáltalán alkalmazható –, hogy felveszi a függvény az m értéket, de 

akkor mégsem veszi fel egyetlen helyen sem. 

„Mindkét  esetben  kiderül,  hogy  az  A  algoritmus  nem  alkalmas  a  szóban  forgó 

problémasereg bármely adott problémájának a megoldására, mert arra a problémájára, 

hogy felveszi-e a ψ függvény az m értéket, vagy nem lehet alkalmazni, vagy ha lehet, 

helytelen választ ad rá”.

A bizonyítás persze sokkal bonyolultabb, a fentiek legfeljebb a szeléből ha éreztetnek valamit. 

Az azonban talán érezhető ennyiből is, hogy a Church-tétel valóban megkapható a Gödel-tétel 

speciális eseteként, ha megfelelőképpen választjuk az algoritmust és az axiómarendszert. Az 

is  észrevehető tán ennyiből  is,  hogy az eldönthetetlenségi-vizsgálatokban általában milyen 

fontos a rekurzív (illetve még egyszerűbb aritmetikai) függvények szerepe. Kalmár, akárcsak 

Péter  Rózsa,  kivételes  érzékkel  bánik  ezekkel  a  hasznos  függvényekkel,  s  gyakran  alakít 

áttekinthetővé ügyes alkalmazásukkal nehéz és alig követhető bizonyításokat. Hogy legalább 

egyet említsünk a sok közül, e rekurzív függvények szerepét vizsgálva a Church-tétel eredeti 

bizonyításában Kalmár Church egyik feltevéséből  igen különös és érdekes következményt 

vezetett le.

Láttuk, hogy a Church-tétel azt mondja ki, hogy van olyan megszámlálhatóan végtelen 

sok azonos típusú problémából álló problémasereg, hogy nincs hozzá olyan általános eljárás, 



ú.n. algoritmus, amellyel a problémasereg bármely adott problémáját véges számú lépésben 

meg tudjuk oldani.  Mármost  a  megoldás  megfogalmazható  egy megfelelőképpen definiált 

függvény,  az  ún.  „karakterisztikus  függvény”  értékét  kiszámító  eljárásként  is,  és  ekkor  a 

Church-tétel  úgy is  elmondható,  hogy van olyan problémasereg,  melynek karakterisztikus 

függvényéhez  nincs  olyan  eljárás,  hogy  segítségével  bármely  adott  helyen  véges  számú 

lépésben ki lehetne számítani a megfelelő függvényértékeket.

Ami a függvényérték kiszámító eljárást illeti, nyilvánvaló, hogy a rekurzív függvények 

bármely adott  n helyen kiszámítható függvények, ez a definíciójukból következik.  Church 

azonban – s itt van a kutya elásva – a  fordított utat járta tétele bizonyításában: feltételezte, 

hogy  a  bármely  adott  n helyen  kiszámítható  aritmetikai  függvényt  általános  rekurzív 

függvényként definiálhatja. Mármost Kalmár viszonylag egyszerű ellenpéldával megmutatta, 

hogy  felírható  olyan  egyváltozós  aritmetikai  függvény,  amely  nem  általános  rekurzív 

függvény,  s  ennek  a  függvénynek  a  segítségével  bebizonyította,  hogy  ha  Church 

„definícióként”  közölt  feltevését  elfogadjuk,  abból  olyan  tétel  létezése  következik,  amely 

ugyan igaz, de az, hogy igaz, semmiféle helyes meggondolással nem bizonyítható be. A tétel 

egy előzőleg gondosan definiált φ(x, y) általános rekurzív függvényre vonatkozik és így szól: 

van olyan n nemnegatív egész szám, amelyhez nincs olyan y nemnegatív szám, hogy φ(n, y) = 

0, de azt, hogy nincs ilyen y, nem lehet bizonyítani.

A tétel  bizonyítása  nem egészen egyszerű,  s  így,  bár  nagy sajnálattal,  mert  roppant 

szellemes, ismét meg kell elégednünk a szellemével. Kalmár egy φ(n, y)  általános rekurzív 

függvénnyel  definiál  egy  ψ(n)  kiszámítható  aritmetikai  függvényt,  amely  nem  rekurzív, 

azután  megmutatja,  hogy  a  ψ(n)  függvényértékek  véges  számú  lépésben  kiszámíthatók 

legalábbis némely n egész számra, éspedig azon n-ek esetén, amelyekhez vagy van olyan y 

nemnegatív egész szám, hogy φ(n, y) = 0, vagy pedig be lehet bizonyítani, hogy nincs ilyen y. 

De Church feltevése szerint a ψ(n) függvény értéke nem lehet kiszámítható bármely adott n 

helyen véges számú lépésben, hiszen a ψ(n) függvény nem általános rekurzív függvény. Tehát 

a harmadik kizárásának az elvét alkalmazva azt kapjuk, hogy van olyan n nemnegatív egész 

szám, amelyre a ψ(n) értéke nem számítható ki a megadott módon, azaz ehhez az n-hez nincs 

olyan y nemnegatív egész szám, hogy  φ(n, y) = 0, és nem lehet bebizonyítani, hogy nincs 

ilyen y.

Kalmár  ezt  az  eredményt  erős  érvnek  tekintette  a  Church-féle  hipotézis  ellen,  mert 

hogyan képzelhető el, hogy egy ítélet igaz, de ez sohasem derülhet ki? Márpedig ez a helyzet, 

hiszen másként, mint bizonyítással hogyan derülhetne ki? Az sem kibúvó, ha azt állítjuk, hogy 

a Church-féle hipotézis nem a „valóságra” vonatkozik, mert a φ függvény választható úgy is, 



hogy a nemnegatív egész számokon kívül csak a négy aritmetikai alapművelet szerepeljen 

benne,  s  minden  ítélet,  amelyben  nemnegatív  egész  számokról  és  a  négy  számtani 

alapműveletről van szó, a való világ mennyiségi viszonyaira vonatkozik. 

„Eszerint a Church-féle hipotézisben benne rejlik az az állítás – érvelt Kalmár –, hogy 

van olyan törvényszerűség, amely az objektív valóságban megvan, de az, hogy megvan, 

semmiféle  helyes  meggondolással  nem látható  be.  Ezt  az  állítást  nem fogadhatja  el 

senki, aki meg van arról győződve, hogy az objektív valóságban levő törvényszerűségek 

megismerhetők; ennélfogva a Church-féle hipotézist sem fogadhatja el.”

Óvatosabban értelmezve Kalmár nagy eredményét  Péter Rózsa: „erősen megingatta azt az 

elgondolást – írta róla –, hogy a matematika eljárásait zárt keretek közé lehet kényszeríteni”. 

De tán nem is  az értelmezés  itt  a  fontos,  hanem maga a Kalmár-féle  módszer,  amelyhez 

nagyon hasonló szellemben bizonyította be néhány évvel később J. P. Cohen a kontinuum-

sejtés bebizonyíthatatlanságát a halmazelmélet axiómarendszerében.

A Church-féle hipotézis elfogadása vagy el nem fogadása természetesen nem érinti a 

Church-tétel  érvényességét,  amelynek  jelentőségét  éppen  Kalmár  hangsúlyozta 

legáltalánosabban, didaktikai szempontból. 

„A középiskolában legnagyobbrészt  olyan matematikai  problémákkal  foglalkozunk – 

írta egyetemi jegyzetében –, amelyeket valamilyen sablon szerint lehet megoldani (pl. 

elsőfokú)  egyismeretlenes  egyenleteket  vagy  egyenletrendszereket,  számtani  vagy 

mértani sor összegezését stb.) Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy tanítványaink úgy 

képzelik,  hogy  minden  matematikai  probléma  ilyen:  csak  meg  kell  találni,  melyik 

sablon húzható rá és a megfelelő képletet, szabályt vagy eljárást kell alkalmazni. Sok-

szor a tanár helytelen magatartása, a sablonok, képletek, szabályok fontosságának túlsá-

gos hangoztatása (formalizmus a matematika tanításában) fejleszti ki ezt a téves nézetet.

A Church-tétel mutatja, hogy a formalista tanár tévtanokat hirdet, meghamisítja a 

matematika jellegét: mert nem minden problémához van olyan sablon (problémasereg), 

amely  alá  tartozó  problémák  valamely  közös  képlettel,  szabállyal,  eljárással 

(algoritmussal) megoldhatók. E téves nézet ellen a tanárnak úgy kell harcolnia, hogy 

helyesen állítja be a képletek, szabályok, eljárások szerepét: arra valók, hogy bizonyos 

(a  megfelelő  sablon  alá  tartozó)  problémákat,  ha  egyszerűbb,  a  probléma  speciális 

természetéből fakadó módszert nem találunk, azok segítségével biztosan meg tudunk 

oldani  (pl.  törtet  törttel  csak  akkor  osztunk  úgy,  hogy  a  reciprok  értékével 



megszorozzuk,  ha  egyszerűbb  módot  nem  látunk,  de  pl.  a  
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 osztást  nem  így 

végezzük); és hogy gyakran ad olyan problémákat tanítványainak, amelyek megoldására 

nincsen sablonos eljárás, vagy még nem tanultak ilyent, és ezeken keresztül, továbbá 

olyan feladatokon keresztül, amelyeket valami alkalmi, a feladat speciális természetéből 

fakadó módszerrel sokkal könnyebb megoldani, mint a sablonos eljárással, arra neveli 

őket,  hogy  minden  egyes  problémánál  támaszkodjék  egyéni  találékonyságára,  és 

gondolkodjék azon, hogyan lehetne minél egyszerűbben megoldani.”

Az egyéni találékonyság, a sablonok kerülése, a konkrét matematikai problémák és példák 

szeretete  jellemző  Kalmár  egész  matematikai  gondolkozására.  A  számelmélettől  a 

nemeuklideszi  geometriákig – hiszen úgyszólván a  matematika minden területén járatos – 

mindenütt az egyénit, a konkrét részletekben megnyilvánuló valóságot keresi, ezért is követi s 

figyeli érzékenyen és lelkesen a matematika minden új felfedezését és irányát. Az elsők között 

ismerte  föl  például  a  kibernetika  jelentőségét  s  úttörő  volt  a  logikai  gépek  elméleti  és 

gyakorlati meghonosításában a matematikusok között. 

„Ennek a munkának – mondotta 1956 májusában az Akadémián rendezett számológép-

ankéton  –  még  az  elején  vagyunk.  Irodalom  hiányában  –  mindössze  600  deviza-

forintunk van ez évben az ilyen tárgyú könyvek beszerzésére – nagyon keveset tudtunk 

még  tanulni.  De  ebben  van  valami  jó  is.  Ugyanis,  ha  egy  matematikus  kénytelen 

aránylag kevés irodalommal a kezében töprengeni valamilyen kérdésről, természetes, 

hogy a legegyszerűbb problémákat kezdi megoldani az adott kérdés keretében. Így mi is 

olyan  áramkörökkel  kezdtünk  foglalkozni,  amelyekben  semmi  bonyolult  alkatrész 

nincs, csak huzal és érintkező; de az érintkezőket nem jelfogók működtetik, hanem kézi 

működtetésű érintkezőkről van szó, olyanokról, mint pl. egy tumbler kapcsoló – mert a 

matematikusnak  már  a  jelfogó  is  túlságosan  bonyolult  alkatrész.  Kiderült,  hogy 

bizonyos műszaki feladatokat, amiket mások jelfogók segítségével oldottak meg, már 

ilyen primitív eszközökkel is meg lehet oldani.”

A Szegedi Logikai Gép huzalos dobozokkal instrumentálta a logikai műveleteket, a gép által 

vizsgálandó  logikai  formulát  eredetileg  úgy  kellett  a  géppel  közölni,  hogy  a  műveleti 

dobozokból dugaszolással fel kellett építeni a megfelelő áramkört. Később Kalmár kidolgozta 

egy kvalitatív információelmélet alapjait,  s ennek a  segítségével automatikus formulaközlő 

művet tervezett a géphez.



A kvalitatív  információelméletre  persze  egyébként  is  igen-igen nagy szükség lenne, 

hiszen 

„az  információmennyiség  fogalma  az  információnak  csak  egyik,  kvantitatív  oldalát 

tükrözi és így a ráépített kvantitatív információelmélet is csak egyik aspektusát vizsgálja 

az információnak. Akármilyen fontos is pl. a gazdaságos és megbízható hírtovábbítás 

szempontjából  a  továbbítandó  híranyag  információmennyiségének  ismerete,  annak 

számára, aki a hírt megkapja, sokkal fontosabb az, vajon születésről vagy halálesetről 

szól-e a hír. Akármilyen fontos is, hogy valamely automata gépsor vagy izomcsoport 

vezérlése esetén lehetőleg semmi se vesszen el a vezérlőmű, ill. a központi idegrendszer 

által küldött vezérlőjelek és a visszajelentő-jelek információtartalmából a huzalos, ill. az 

idegpálya  vezetékekben,  éppoly  fontos  az  is,  hogy  a  vezérlő-  és  visszajelentőjelek 

torzítatlanul  érkezzenek  meg,  hogy  valóban  a  szükséges  akciót  válthassák  ki. 

Hasonlóan,  valamely  szövegnek  más  nyelvre  való  lefordítása  során  nemcsak  az  a 

fontos,  hogy  a  lefordított  szöveg  lehetőleg  ugyanakkora  információmennyiséget 

tartalmazzon, mint az eredeti szöveg, hanem az is, hogy ugyanazt jelentse.”

Azt  lehetne  gondolni,  hogy  az  információ  eme  kvalitatív  aspektusára  csak  a  különféle 

szaktudományoknak kell figyelni, a matematikának nem. Csakhogy, figyelmeztet Kalmár, a 

matematikát  tévesen  nevezik  magyarul  „mennyiség”-tannak,  hisz  a  matematika  „sohasem 

szorítkozott tisztán kvantitatív vizsgálatokra”. Egyébként is, már a hagyományos kvantitatív 

információelméletben is  jelentkeztek kvalitatív  szempontok. Így pl.  a hasznos jel  és a zaj 

megkülönböztetése voltaképpen kvalitatív különbségtétel. Hiszen a zajnak is megvan a maga 

információtartalma, így nem mennyiségileg, hanem abban különbözik a hasznos jeltől, hogy 

olyan valamiről ad információt, ami a vizsgált kérdés szempontjából nem érdekel bennünket. 

Nyelvjárásban  beszélő  ember  hallgatása  közben  a  nyelvjárásból  eredő  fonéma-variánsok 

zajnak számítanak, mert a megértést  nehezítik,  de a dialektológus számára esetleg értékes 

információt közölnek.

A kvalitatív  információfogalom  definiálása  céljából  Kalmár  –  szokásához  híven  – 

egyszerű,  konkrét  példából  indul  ki:  a  természetes  szám  megadásából  a  tízes 

számrendszerben. 

„A tízes számrendszer egyszerű példa egylépcsős matematikai nyelvre – foglalja össze a 

tanulságokat a szám-megadás elemzése után. Egylépcsős, mert a rendszer jeleiből, az A 

= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, }  ∇ »ábécé« elemeiből, ahol  ∇ az üres jelet jelöli, csak 



egyféle funkciójú jelsorozatokat, ti. kifejezéseket képez, amely természetes számokról 

adnak hírt. E nyelv szintaxisa, vagyis a kifejezések képzési szabálya nagyon egyszerű: 

kifejezés minden olyan az A ábécé elemeiből képzett »szó« (véges jelsorozat), melynek 

utolsó  »betűje« ∇,  többi  betűi  azonban  ∇-tól  különbözők  és  valóban  van  ∇-tól 

különböző betűje. A nyelv szintaxisa tehát azt határozza meg, hogy az ábécé jeleiből 

képezhető  szavak  P(A)  halmazából  melyek  tekintendők  a  nyelvben  kifejezésnek.  A 

nyelv  kifejezéseinek  K  halmaza  a  P(A)  halmaz  egy  részhalmaza.  A K  halmaz  k 

elemeihez, azaz a kifejezésekhez jelentés is tartozik, ezt a nyelv szemantikája határozza 

meg,  mégpedig  ebben  az  egyszerű  példában  úgy,  hogy  minden  k kifejezéshez 

hozzárendeli  a  jelentések  I  halmazának,  az  ún.  »individuumtartomány«-nak  egy 

meghatározott  σ(k)  elemét, mint k  jelentését. A matematikus úgy mondja, hogy σ a K 

halmaz »leképezése« az I halmazba. Amikor egy-egy k kifejezést fölépítünk a rendszer 

jeleiből, a  σ  leképezés egyúttal mindig kijelöli az I halmaz egy-egy részhalmazát is. 

Még mielőtt egyetlen jelet megadnánk, tudjuk, hogy természetes számról van szó, azaz 

a  megadandó objektum a természetes számok I  halmazába tartozik.  Minden további 

információ ennek a kiinduló információnak megfelelő I halmazt szűkíti. Egy a1 jel által 

szolgáltatott információ tehát célszerűen definiálható egy halmaz-párral: az egyik az I1–1 

halmaz, amelybe a kifejezés jelentése az a1 jel hozzáírása előtt tartozik, a másik az I1 

halmaz, amelybe a kifejezés jelentése tartozik, miután megtudtuk, hogy a kifejezésben 

soron következő jel az a1.

A  tízes  számrendszer  természetesen  túlságosan  egyszerű  eset,  hiszen  már  a 

közönséges matematika vagy a matematikai logika nyelve is  kétlépcsős az ábécéjéből 

képezhető  szavak  közül  két kategóriába  osztja  azokat,  amelyeket  fölhasznál.  A 

kifejezések matematikai  individuumokat  (pl.  számokat,  függvényeket,  halmazokat) 

jelölnek,  a  formulák pedig  állításokat.  A  számítógépek  programozásában  használt 

nyelvek,  pl.  az  ALGOL  60  »négylépcsős« nyelvek,  amennyiben  kifejezéseken  és 

formulákon  kívül  deklarációkat  és  utasításokat  is  képeznek.  A természetes  nyelvek 

nyilván még több lépcsősek.”

Az egyszerű, konkrét példa alapján kidolgozott elvek azonban a bonyolultabb esetekben is 

érvényesek, s a matematika „kvalitatív” lehetőségeinek s módszereinek a hangsúlyozásával 

Kalmár a hatvanas években nálunk is föllendülő matematikai nyelvészet legfontosabb honi 

inspirátora  lett.  Az  Általános  Nyelvészeti  Tanulmányok  második,  1964.  évi  kötetében  – 

amelynek  egyik  szerkesztője  is  volt  –  nagy,  kitűnő  pedagógiai  érzékkel  fölépített 



tanulmányban  foglalta  össze,  mi  s  hogyan  hasznosítható  a  modern  matematikából  a 

nyelvészeti  kutatásokban;  a  cikk  nyomán  s  szellemében  azóta  valóságos  magyar  algebrai 

nyelvészeti iskola keletkezett.

Kalmár inspirációja persze nem szorítkozik a matematikai logikára és a matematikai 

nyelvészetre, a magyar matematikai kutatások csaknem minden területén érezhető. A hatást 

páratlan matematikai műveltségén kívül nyilván az is magyarázza, hogy Kalmár – mint Péter 

Rózsa írta róla – „vérbeli pedagógus, tanulni is, alkotni is tanítva tudott a legjobban. Volt rá 

eset, hogy félig kész munkáját adta elő fiatal matematikusoknak és előadás közben találta meg 

a  hiányzó  lépéseket.”  Kiváló  tanítványait  –  akikhez  szerényen  s  büszkén  Péter  Rózsa  is 

számítja magát – mindig külön gonddal figyelte; „amikor Szele Tibor érdeklődése a modern 

algebra felé fordult, olyan levelet írt neki a Galois-elmélet alapgondolatáról, hogy ezt többen 

lemásolták és kézről-kézre járt a fiatal matematikusok között.”

A tanítás, a tanulás, az állandó keresés és az új vállalása jellemzi Kalmár munkásságát 

ma is; soha nem ragaszkodik a kitaposott utakhoz vagy akár a saját korábbi eredményeihez. 

1965-ben például,  a  londoni  tudományfilozófiai  kongresszuson,  a  matematikai  alapkutatás 

helyzetéről  szólva  ő,  akinek  legnagyobb  sikerei  a  matematikai  logikához  fűződtek,  az 

alapkutatás mély válságát hangoztatta s bátran a matematikai empíriához fellebbezett: a való 

világ egyedi  részleteinek a  felfedezésére.  Szinte  a  saját  útját  vázolja  s  kritizálja,  ahogyan 

végigtekint a Hilbert-féle bizonyításelmélet fejlődésén, melynek körébe kutatásai legnagyobb 

s legismertebb része tartozik.  „Először úgy látszott  – írja –,  hogy ez az elmélet  hatalmas 

módszer lesz a matematikusok kezében az újabb logikai antinómiák ellen. Ehhez csak arra 

volt  szükség,  hogy időlegesen  föláldozzák  a  matematikai  tételek  értelmét,  azaz  egyszerű 

szimbólumok puszta  kapcsolatainak tekintsék,  s  arra,  hogy elkerüljék  a  matematika  nem-

finitisztikus  (a  végessel  meg  nem  elégedő)  következtetéseit.  Úgy  látszott,  hogy  az 

ellentmondástalanság-bizonyítások  purgatóriumában  eltöltött  rövid  tartózkodás  után  a 

matematikusok megint visszakapják formuláik értelmét, s az ellentmondástalannak bizonyult 

rendszerben most  már bármely következtetési  szabályt  használhatnak.  A bizonyításelmélet 

legkiemelkedőbb pozitív eredményeként Gentzen bebizonyította, hogy a természetes számok 

aritmetikája  ellentmondásmentes.  Gentzen  bizonyítása  óta  azonban  kiderült,  hogy  a 

bizonyításelmélet  alkalmasabb  a  formális  rendszerek  kategorikus  és  monomorf  voltára 

vonatkozó negatív eredmények keresésére (hacsak az ember meg nem elégszik „másodrendű” 

eredményekkel). A legfontosabb negatív eredmények Löwenheim és Skolem tétele, a Gödel-

tétel,  a  nem-standard  modellek  létezése,  Gödel  és  Cohen  eredményei  a  Cantor-féle 

kontinuumsejtés  függetlenségéről  a  halmazelmélet  szokásos  axiómarendszerében.  Ezek  a 



negatív eredmények megmutatták, hogy fel kell adnunk a klasszikus elképzelést, ami szerint a 

matematika egy ágának elsődleges ideái implicite definiálhatók egy axiómarendszerrel; ma 

azt  gondoljuk,  hogy  az  axiómarendszer  az  illető  ág  összes,  standard  és  nem-standard 

modelljének  a  közös  tulajdonságát  definiálja.  Ezt  a  szemléletet  az  algebrában  már  régen 

elfogadták; nemsokára ugyanúgy beszélünk majd a természetes számok egy aritmetikájáról 

vagy egy halmazelméletről, mint ahogyan ma egy csoportról vagy egy gyűrűről beszélünk.”

Így halad s kutat a szegedi matematikaprofesszor folyton a nagy tudomány új s legújabb 

fejlődési  lehetőségeit  keresve  s  közvetítve,  fáradhatatlanul.  Munkássága  nagyságrendekkel 

nagyobb műveinek összegénél: éltető erő és forrás a magyar matematikában.



A magyar matematika jelenéből

Csákány Béla

A fél évszázada született írás elé76

Amikor a médiából megtudtuk, hogy  Vekerdi László  anyagi valóságában nincs többé 

közöttünk,  nem egy híradásban  nevezték Őt  az utolsó magyar  polihisztornak.  Ez az 

epiteton ornans gyermekkoromban Brassai Sámuelt illette meg, aki a XIX. században a 

nyelvészettől kezdve a botanikán és teológián át a matematikáig sok tudományról írt és 

tanított hosszú élete során. Az utókor tisztelettel emlékezik rá, de nem hallgatja el talán 

egyedüli  nagy  tévedését  sem:  Brassai  nem  értette  meg,  mi  több,  gáncsolta  Bolyai 

felfedezését,  a  nemeuklideszi  geometriát.  Ehhez  hasonló  hibát  Vekerdi  László 

bizonyosan nem követhetett volna el.

Nem csupán  műveinek  olvasása,  rádió-előadásainak  hallgatása során  épült  fel 

bennem ez  a  bizonyosság.  Egyetlen  lényeges  személyes  találkozásunkra  a  hatvanas 

évek második felében került sor. Fiatal docensként akkor fontosnak számító feladatot 

kaptam  a  szegedi  egyetem  Bolyai  Intézetében:  úgynevezett  szakmai-ideológiai 

konferenciát  kellett  szerveznem.  Így  nevezték  azokat  az  oktatói  értekezleteket, 

amelyeken az adott szakterület és a marxista ideológia  valamely találkozási pontjáról 

szóló  előadást  kötetlen  beszélgetés,  jó  esetben  vita  követte.  Természetesen  Kalmár 

Lászlót szerettem volna előadónak felkérni – akkortájt még aspiránsvezetést is vállalt 

filozófiából –, de hiába: félszáz bizottság tagjaként joggal mondhatta Arany Toldijával: 

„Szakmány módra rám van mérve minden óra.” De ha kalácsot nem is, tanácsot kaptam 

tőle:  „Van  a  Kutatóban  egy  könyvtáros,  annak  jó  gondolatai  vannak  a  matematika 

történetéről, és jól is beszél róluk. Őt kérd fel!”

Így  kerültem  a  köszönőviszonynál  érdemibb  kapcsolatba  Vekerdi  Lászlóval. 

Készségesen vállalkozott a feladatra, és sajátos,  lelkes, szuggesztív stílusában érdekes 

előadást tartott a szabad matematikai gondolat újkor elei kirobbanásáról. A „dialektikus 

materializmus”  szókapcsolat  ugyan  nem  hangzott  el,  de  az  előadó  dialektikus 

gondolkodására  és  materialista  szemléletére  tekintettel  ezt  senki  sem  kifogásolta. 

Néhány évvel később jelent  meg  a bukaresti  Kriterion kiadónál Vekerdi könyve,  „A 

matematikai absztrakció történetéből” – annak az előmunkálataiba pillanthattunk be az 

76 Forrás: Csákány Béla: A fél évszázada született írás elé. = Természet Világa 141 (2010) No. 7. p. 298.



előadás révén. A könyv Bolyai János gondolatait is beilleszti az absztrakt gondolkodás 

fejlődésének folyamatába.

Most,  amikor  a  Természet  Világa  főszerkesztője  elküldte  nekem  Vekerdi 

Lászlónak a magyar matematika (akkori) jelenéről ugyanabban az időszakban, 1964-ben 

írt,  e  pillanatig  kiadatlan  dolgozatát,  megint  Kalmárra  gondoltam.  Egy  nem  régi 

beszélgetésből  kiderül,77 hogy  a  dolgozat  Veress  Jenő  kővágóörsi  tanár  kérésére 

született,  aki  a  jelenkor  nagy  magyar  matematikusai  felől  érdeklődött,  tanítványai 

ismeretszomját  kielégítendő.  Előképe  ennek  Kalmár  László  híres  integrállevele, 

amelyben negyven gépírásos oldalon világítja meg Szabó Miklós makói orvosnak az 

integrál fogalmát. Az említett beszélgetésben elhangzik, hogy a dolgozat eljutott a New 

Hungarian  Quarterly  (NHQ),  a  korszak  reprezentatív  angol  nyelvű  hazai  folyóirata 

szerkesztőihez,  akik  közölni  akarták,  le  is  fordíttatták  angolra  a  szerzővel,  de  a 

publikálásra végül nem került sor. Hogy miért, azt Vekerdi László így magyarázza: „…

azt  hittem,  értek  annyit  a  matematikához,  hogy  szabadon  válogathassak  nagy 

matematikusaink  között.  Később  tudtam  meg,  ennek  létezik  egy  majdhogynem 

hivatalos rangsora. Azt pedig ugyanúgy be kell tartani, mint az angol királynő fogadásán 

a protokollt. Nem csókolhatsz előbb kezet a londoni polgármester feleségének, mint a 

királynőnek. Nahát, én pedig nem aszerint csókoltam kezet matematikusainknak, hogy 

ki  hol  állt  a  hivatalos  rangsorban.”  Tegyük ehhez  még,  amit  Veress  tanár  úrnak  írt 

kísérőlevelében:  „…a  matematika  nálunk  annyira  eleven  tudomány,  hogy  erősen 

művelői elevenébe vág, a matematikusok egymásról való véleményét ezért óhatatlanul 

személyes ellen- és rokonszenvek bonyolult szövevénye módosítja.”78

Egyre kevesebben emlékszünk ma már arra, hogy ezek az ellen- és rokonszenvek 

a hatvanas években táborokat szervező erővé váltak. A táborok reprezentánsaitól forró 

drótok vezettek a  pártközpont  munkatársaihoz,  akik számára lehetetlen küldetés volt 

megoldani a szellem  túlfinomult idegrendszerű arisztokratáinak79 zsigeri konfliktusait, 

arra viszont volt hatalmuk, hogy a sajtó útján elszenvedhető vélt sérelmektől megóvják 

őket. Így gondolkozhattak: „Az NHQ a néhány ablak  egyike, amelyeken át a nyugati 

olvasó kis országunkba bepillanthat. Ha az NHQ-ban közölt cikk két sorban emlékezik 

meg  X tudósról,  de  oldalakat  szentel  Y-nak,  akkor  ebből  a  művelt  laikus  csak  két 

dologra következtethet:  X vagy kevéssé jelentős alkotó,  vagy kegyvesztett  a magyar 
77 Staar Gyula: Múló szerelem volt a matematika? Beszélgetés Vekerdi Lászlóval. = Forrás 40 (2008) No. 3. 

pp. 81–91.; No. 4. pp. 109–121.
78 Nyomtatásban: Kalmár László: Integrállevél. Matematikai írások. Szerk.: Varga Antal. Bp., 1986. Gondolat. 

266 p.
79 Pollák György kollégám találó kifejezése.



tudománypolitika irányítói előtt. Ennek nem tehetjük ki X-et.” Ezért kellett kéziratban 

maradnia az olvasók elé most kerülő írásnak. 

Közel  fél  évszázad messzeségéből  visszanézve megállapíthatjuk,  hogy Vekerdi 

László  –  aki  Veress  Jenőhöz  írt  levelében  kívülállónak,  foglalkozása  szerint 

könyvtárosnak,  vágyai  szerint  történésznek  mondta  magát  –  ebben  a  munkájában 

könyvtárosi  alapossággal  igyekezett  leltározni  a  kisebb  mestereket  is,  a  nagyok 

kiválasztásában meg igazi történésznek bizonyult:  akiket piedesztálra emelt,  azoknak 

mai szemmel nézve is ott van a helyük. Értékelése szubjektív  – mondhatná valaki –, 

barátját, a fiatalon elhunyt Szele Tibort a legnagyobbakkal egy sorban méltatja. Hogy 

ezt teljes joggal teszi, egy személyes élménnyel és Szele első, magyar nyelvű, 1943-ban 

megjelent cikkével támasztom alá. Szele halála után három évvel lettem A. G. Kuros, a 

kiemelkedő orosz algebrista aspiránsa (mai nyelven  doktorandusza). Kérdésére, hogy 

milyen  témával  szeretnék  nála  foglalkozni,  szakirodalmi  olvasottságom  alapján 

öntudatosan  válaszoltam,  hogy  Abel-csoportokkal.  „Azért  nem  érdemes 

Magyarországról  idejönni – válaszolt megütközve –, hiszen ott van Szele iskolája!” A 

kombinatorikai  valószínűség-számítási  módszerről  szóló,  nemrég  már  harmadszor  is 

kiadott  alapvető  monográfiában80 pedig  ezt  olvashatjuk:  „…Szele  a  valószínűségi 

módszert  már  1943-ban  alkalmazta.”  A  könyv  irodalomjegyzéke  az  említett  (a 

Mathematical Reviews számára Erdős Pál által referált) cikket tartalmazza. 

Ezen a ponton meg is állok. A szerző nem szorul az én igazolásomra. Értékeléseit 

az idő igazolta. Azt pedig nem sejthette a hatvanas években – ha nem is volt egészen 

kívülálló  –,  hogy  2000  táján  a  majdnem  hivatalos  és  félig  teljes  magyar 

matematikatörténet81 teljes joggal Lax Pétert és Takács Lajost emeli ki (igaz, implicite) 

a  huszadik  század  magyar  matematikusai  közül.  Olvassuk  ezt  a  tartalmas  és  bátor 

(hiszen  saját  korszakáról  szóló)  tudománytörténeti  opus  minort  úgy,  ahogyan  Ő 

készítette: sine ira et studio.

***

80 Első kiadása: Noga Alon – Joel H. Spencer: The probabilistic method. With an appendix by Paul Erdős. New 
York , 1992. John Wiley & Sons. XIII, 254 p. 

81 János Horváth (ed.): A Panorama of Hungarian Mathematics in the Twentieth Century, Vol. I. Bp. – Berlin, 
2006.  Springer  –  Bolyai  Society.  639  p.  –  A kötetben  nem  szerepel  a  diszkrét  matematika:  algebra,  
kombinatorika, logika, halmazelmélet.



A magyar matematika jelenéből82

Fejér Lipót és Riesz Frigyes

Az  irodalomtörténet-írás  régóta  kedveli  a  „kettős  csillagokat”;  mint  Goethe  és  Schiller, 

Petrarca és Dante, Puskin és Lermontov, Ibsen és Björnson, Petőfi és Arany példája mutatja,  

szeretik  két  (vagy  három)  névvel  jellemezni  a  nemzeti  keretek  közül  kinőtt  poézis 

világirodalmivá válásának pillanatát. Ez a jellemzés sohasem teljes és mindig igazságtalan, s 

elsősorban nem az elmaradt nevek miatt. A jellemzésre használt írók munkájára esik más fény, 

a jelen múltba vetített fénye, és „igazi” énjüket már csak szorgalmas (s nagyjából érdektelen) 

lábjegyzetekkel  megtűzdelt  szaktörténeti  kutatások  tudják  megközelíteni.  A  pillanat 

jellemzésére használt énjük kevesebb és egyben több lesz, mint történelem, legendává válik.

A magyar  matematika történetének Fejér  és  Riesz a  legendás  ikercsillaga.  Előttük a 

korai  történelem homálya,  néhány váratlan  és  magunk számára is  érthetetlenül  megjelenő 

prófétával,  mint  a  Bolyaiak,  és  néhány Keresztelő  Jánosa a  magyar  matematikának,  mint 

Kőnig Gyula,83 Kürschák József. Utánuk a történelem világos, évkönyvszerű feljegyzései. A 

két világ között van – action gratuit-ként – meglepően és világosan, a kezdet és a beteljesedés 

egységében, a legenda.

Mindkét  névhez  egy-egy tétel  fűződik,  egy-egy  tétel,  amely a  XX.  század talán  10 

leggyakrabban  idézett  és  használt  tétele  közé  tartozik.  A két  tétel  elég  lenne  világhírük 

biztosításához, a magyar matematika azonban jószerivel abból keletkezett, amit ennek a két 

tételnek a segítésével ezen túl alkottak.

Fejér  Lipót  (1880–1959)  igen  fiatalon,  még  egyetemi  hallgató  korában  (1900) 

észrevette, hogy ha egy speciális végtelen sor, az ún. Fourier-féle sor vizsgálatában az egyes 

tagok  összeadásából  keletkező  részletösszegekről  a  részletösszegek  aritmetikai  közepére  

térünk  át,  akkor  az  eredeti  végtelen  sor  olyan  esetben  is  megközelíthetővé  válik,  amikor 

maguknak  a  részletösszegeknek  a  segítségével  nem  sokat  tudunk  mondani  a  sorra 

vonatkozóan. Azaz ha

u0 + u1 + u2 + ... + un + ...

az eredetileg adott végtelen sor, akkor az

82 Forrás: Vekerdi László: A magyar matematika jelenéből. 1–2. = Természet Világa 141 (2010) No. 7. pp.  
299–302.; No. 8. pp. 342–346. – A kézirat lezárva: Budapest, 1965. december 2.

83 Lásd Szénássy Barna kitűnő, alapos monográfiáját: Kőnig Gyula, 1849–1913. Bp., 1965. Akadémiai. 142 p., 
1 t.



s0 = u0

s1 = u0 + u1 

s2 = u0 + u1 + u2

sn = u0 + u1 + u2 + ... + un

részletösszegek s0, s1, s2, …, sn, … sorozata alapján nem minden esetben határozhatók meg a 

végtelen sor tulajdonságai, például az a fontos tulajdonság, hogy egy adott számköz valamely 

x helyén az u0 + u1 + u2 + … végtelen sor előállítja-e az f(x) függvényt, vagy sem. Ha azonban 

az s0, s1, s2, … sorozatról áttérünk az 

számtani  középértékek  sorozatára,  akkor  összetartó  sorozathoz  jutunk,  amely  az  x 

folytonossági helyen f(x)-et szolgáltatja.

Ennek az egyszerű tételnek a segítségével maga Fejér és mások igen sok nehéz kérdést 

oldottak meg a Fourier-féle sorok s általában a hatványsorok elméletében, úgyhogy – amint 

G. H. Hardy megjegyezte –  Fejér tétele „halomnyi modern kutatás kiindulópontja”. A tétel, 

éppen  egyszerűsége  miatt,  hirtelen  átvilágított  egy  igen  bonyolult,  nehezen  áttekinthető 

területet,  ahol Fejér felfedezése előtt már minden további haladás reménytelennek látszott. 

Nem  hiába  kezdte  Fejér  1902-ben  magyarul  megjelent  doktori  értekezését  a  következő 

szavakkal:  „E  dolgozat  az  analízis  oly  témájával  foglalkozik,  melynek  elméletét  a 

matematikusok már vagy 15 év előtt kimerítettnek, lezártnak tekintették és melyről azóta nem 

is írtak valami lényegesen újat.” Fejér eljárása egy  minden esetben meghatározott,  definit  

műveletet  (számtani  közép  képzése)  helyettesített  egy  meghatározatlan,  indefinit  művelet 

(részletösszegek  képzése)  helyébe,  s  mint  egy  1933-ban  Amerikában  tartott  előadásában 

mondotta, „e kétféle típusú lineáris operáció közötti markáns eltérés … kétségtelenül fokozta 

azt az érdeklődést, amelyet a matematikusok már régóta tápláltak ez iránt a különbség iránt”.84

Fejér  gondolatvilágában  a  Fourier-féle  sorok  egyre  inkább  egyszerűen  áttekinthető, 

konkrét  minta  szerepét  töltik  be,  a  segítségükkel  talált  összefüggések  és  műveletek  más, 

általánosabb  függvénysorokra  utalnak,  s  a  Fourier-sorok  egyszerű  trigonometrikus 

függvényein  megismert  lineáris  operációk  a  XX.  századi  matematika  egyik  legfontosabb 

fejezetének, a lineáris operációk általános elméletének első fontos példái lettek.

84 Fejér, Lipót: On the infinite sequences arising in the theories of harmonic analysis, of interpolation, and of 
mechanical quadratures. = Bulletin of the American Mathematical Society, 1933. pp. 521–534.



Egészen más irányból közeledett ehhez a fontos területhez Riesz Frigyes (1880–1956). 

Fejér  gondolatvilágát  mindig  a  konkrét  összefüggések  szeretete  uralta,  konkrét  példákból 

haladt általánosítások felé: a konkrét  matematikai konstrukció volt egyik legerősebb oldala, 

talán  éppen  ezért  hatott  életműve  a  magyar  matematika  fejlődésében  annyi  sok  területen 

inspirálóként.

Riesz  gondolkozása  kezdettől  fogva  zárt,  formakedvelő,  absztrakt  volt.  Viszonylag 

későn, 27 éves  korában lépett a világ matematikájának színterére az  ún. Riesz–Fischer-féle 

tétellel. A Fejér-tétel egy még meg sem született matematikai diszciplína első nagy eredménye 

volt, olyan,  mint a mag, amiből később nő ki a fa. Riesz tétele  olyan, mint a kagylóban a 

gyöngy: az első kristályosan tiszta eredménye egy képlékeny, konkrétan nem körvonalazott, 

akkor még el sem nevezett diszciplínának.

Riesz tételét nem lehet olyan egyszerűen elmondani, mint a Fejértételt. Durván szólva 

úgy lehetne kifejezni, hogy míg a Fejér-tétel arra tanít meg, hogyan kell egy speciális végtelen 

függvénysor  tagjaiból  valamely f(x) függvényt  előállító  összetartó  sorozatot  konstruálni,  a 

Riesz–Fischer-féle tétel azt mondja meg,  melyik  az a  speciális  függvényosztály, amelyikbe 

tartozó f(x) függvényeket egy tetszőleges speciális (ún. ortonormált) függvényrendszer szerint 

sorba  fejtve  a  sorfejtés  sn(x)  részletösszegei  az  f(x) függvényhez  konvergálnak.  Ez  a 

függvényosztály a Lebesgue-féle értelemben négyzetesen integrálható függvények osztálya, 

azaz  az  olyan  függvényeké,  amely  függvények  négyzete  a  Lebesgue  által  bevezetett 

(akkoriban)  új  integrálfogalom  értelmében  integrálható.  A régi,  Riemann-féle  értelemben 

integrálható  függvényekre  a  Riesz–Fischer-féle  tétel  nem érvényes.  Ez  azért  volt  nagyon 

fontos, mert akkoriban a Lebesgue-féle integrálfogalmat sokan még afféle felesleges elméleti 

preciőzködésnek tartották, a Lebesgue-féle integrál csak a Riesz–Fischer-tétel következtében 

lett  elsőrendű fontosságú,  ennek a tételnek a  folyományaképpen vonult  be  a  matematikai 

hétköznapok  világába.  A  Riesz–Fischer-tétel  értelmében  ugyanis  a  Lebesgue  szerint 

négyzetesen  integrálható  függvények  osztálya,  az  ún. L2 függvényosztály  matematikai 

műveletek tekintetében azonosnak, „izomorfnak” bizonyult a Hilbert által pár évvel  azelőtt 

bevezetett (megszámlálhatóan) végtelen sok dimenziós euklideszi térrel. Ahogyan a Hilbert-

féle  vektortérben  végtelen  sok  komponens  véges  négyzetösszegét  tekintjük  egy  vektor 

„hosszúságnégyzetének”,  ugyanúgy  az L2 függvényosztály  egy  f(x) függvényének  a 

„hosszúságnégyzetét”  a  függvény négyzetének Lebesgue-féle  integrálja  definiálja.  Tehát  a 

Riesz–Fischer-tételnek hasonló szerepe van az L2 függvényosztályban, mint egy közönséges n 

dimenziós euklideszi  térben (pl. n  = 2  esetében a  síkban)  a  Pitagorasz-tételnek:  megadja, 

hogyan kell összetevőiből összetenni vagy összetevőkre bontani a tér egy objektumát. Ennek 



megfelelően az L2 függvényosztály úgy tekinthető, mint valami  absztrakt tér, függvénytér,  s 

ennek a  függvénytérnek  meg a  Hilbert-féle  végtelen  sok dimenziós  vektortérnek  a  közös 

tulajdonságait  absztrahálva  alkották  meg  az  absztrakt  Hilbert-féle  teret.  Ezt  az  absztrakt 

Hilbert-teret  használta  Fejér  és  Riesz  tanítványa,  Neumann  János  a  kvantummechanika 

megalapozására.

Maga Riesz az L2 függvénytér mintájára más absztrakt tereket is bevezetett és vizsgált, s 

az egyes függvényterek példája alapján már az 1910-es években körvonalazta az általános 

lineáris metrikus terek elméletének az alapjait. Ezt az elméletet azután nemsokára lengyel és 

amerikai matematikusok dolgozták ki, részben Riesz nyomán, részben tőle függetlenül. Riesz 

is  felépítette  a  húszas  és  harmincas  évek alatt  az  általános lineáris  operációk terének egy 

absztrakt, elegáns elméletét. Ezt az elméletet az 1928-as bolognai nemzetközi matematikai 

kongresszuson  ismertette,  később  azonban  sikerült  még  jobban  általánosítania.  „Nem  a 

számközt  vagy  ponthalmazt  helyettesítem –  írja  –  absztrakt  halmazzal,  nem a  folytonos 

függvényeket általánosabb függvényosztállyal, hanem maguknak a függvényeknek a szerepét 

veszik  át  absztrakt  elemek  és  a  függvényosztályét  ezeknek  az  elemeknek  az  összessége, 

melyet néhány, nagyon kevés, az elemek összeadását illető föltevéssel jellemzünk.”85 

Riesz  absztrakció  iránti  érzéke  a  függvényterek  ezen  globális,  egészükben  való 

vizsgálata mellett egy másik, mintegy belülről, a tér egyes elemeiből kiinduló vizsgálati irány 

szempontjából  is  alapvető  eredményeket  hozott.  A ponthalmazok  elmélete  által  diktált  új 

szellemnek  megfelelően  Maurice  Fréchet  1906-ban  bevezette  az  absztrakt  elemekből  álló 

halmazon értelmezett függvények vizsgálatába a határérték fogalmát. Riesz két évvel később, 

az  1908-as  római  nemzetközi  matematikai  kongresszuson  megmutatta,  hogy a  határérték 

fogalma (a megszámlálhatóság fogalmához való kötöttsége miatt) nem alkalmas az absztrakt 

halmazok  elméletének  a  megalapozására,  s  ehelyett  az  általa  definiált  sűrűsödési  pont  

fogalmát  vezette  be,  amivel  a  modern  matematika  egyik  legfontosabb  ágának,  a 

halmazelméleti topológiának az elindítója lett.86

Riesz  absztrakt,  világosságra  és  egyszerűsítésre  törekvő gondolkozása  a  matematika 

más  területein  is,  például  a  komplex  változós  függvények  elméletében  (szubharmonikus 

függvények), a potenciálelméletben, az integrálegyenletek elméletében, az ergodelméletben 

fontos,  sokszor  egész  nagy  későbbi  kutatási  irányok  kiindulását  képező  felfedezésekhez 

vezetett.  Tanítványával,  Szőkefalvi-Nagy  Bélával  írt  könyve,  a  „Lecons  d’analyse 

fonctionnelle” (Budapest,  1952)  az  utóbbi  két  évtized  legsikeresebb matematikai  könyvei 

85 Riesz  Frigyes:  A  lineáris  operációk  általános  elméletének  néhány  alapvető  fogalomalkotásáról.  = 
Mathematikai és Természettudományi Értesítő 56 (1937) No. 1. pp. 1–46. 

86 Manheim, Jerome H.: The Genesis of Point Set Topology. Oxford, 1964. Pergamon Press. pp. 119–120.



közé tartozik, pár éven belül négy kiadása fogyott el, több nyelvre lefordították. A Riesz által 

elindított  irány  mai  napig  a  magyar  matematika  legfontosabb  fejezetei  közé  tartozik, 

Szőkefalvi-Nagy Béla munkásságát világszerte ismerik és becsülik.87

Szeged

Az  első,  az  egész  világ  matematikája  szempontjából  fontos  magyarországi  matematikai 

centrum Szegeden alakult ki. A trianoni békeszerződés után Szegedre költöztetett kolozsvári 

egyetemmel került Riesz Frigyes és  Haar Alfréd  (1885–1933) Szegedre. Leginkább nekik s 

még  néhány  professzortársuknak,  elsősorban  Szent-Györgyi  Albertnek  köszönhető,  hogy 

Szeged  a  matematikai-természettudományos  kutatás  magyarországi  centrumává  nőhetett. 

Riesz  és  Haar  indították  el  1922-ben  az  „Acta  Scientiarum Mathematicarum”-ot,  a  híres 

„Szegedi  Aktá”-t,  az  első  tisztán  matematikai  kutatásoknak  szentelt,  világnyelveken 

megjelenő magyarországi folyóiratot. A Szegedi Akta lett minden azóta keletkezett,  igényes 

magyar matematikai folyóirat mintaképe. Már az első évfolyamokban sok világhírű külföldi 

matematikus neve látható a magyaroké mellett:  M. Brelot, O. Perron, J. Dieudonné, E. R. 

Lorch, H. Bohr, S. Saks, N. Wiener – hogy csak a legismertebbeket említsük. Mégis, az Acta 

igazi „aranyfedezete” a szegedi matematikusok munkássága volt.

A szegedi matematikai élet irányát az első évtizedben Riesz mellett főleg Haar Alfréd 

szabta meg, korai  haláláig (1933).  Haar  Göttingenben tanult,  és Riesz kifejezetten francia 

szemléletéhez ő ennek a nagy német matematikai centrumnak a szellemét csatolta. Göttingen 

akkoriban  leginkább  David  Hilbert  és  Richard  Courant  hatását  jelentette,  sokoldalúságot, 

axiomatizálást,  elmélet  és  gyakorlat  egységét.  Haar  Alfréd  a  matematika  nagyon  sok, 

egymástól  távoli  területén  dolgozott,  a  későbbi  fejlődés  szempontjából  legfontosabb 

eredményét  a  folytonos csoportok elméletében érte  el.  A folytonos csoportok elméletének 

fejlődését egy igen komoly korlátozás gátolta: a csoportban szereplő függvényeknek kétszer 

differenciálhatóknak kellett lenniük. Hilbertnek a párizsi matematikai kongresszuson felvetett 

híres „megoldatlan problémái” között ötödikként éppen az a kérdés szerepelt, hogy el lehet-e 

ejteni ezt a korlátozást. Számos nagy matematikus próbálta megoldani a kérdést, míg végre 

Haarnak  1932-ben  sikerült  a  folytonos  csoportok  olyan  elméletét  felépíteni,  amelyben  el 

lehetett  ejteni ezt a kikötést.  Az általa bevezetett új  mértékfogalom, az ún. „Haar-mérték” 

87 Lásd  pl.  Császár  Ákos:  Szőkefalvi-Nagy  Béla  tudományos  munkásságának  ismertetése.  =  Matematikai 
Lapok 15 (1964) pp. 1–22. 



segítségével  azután  át  lehetett  vinni  az  integrál  fogalmát  a  csoportok  elméletébe,  s  így 

lehetővé vált a folytonos csoportok szerkezetének egy új oldalról való vizsgálata.

Igen  fontos  szerepe  volt  a  csoport  fogalmának  Kerékjártó  Béla  (1898–1946) 

gondolkozásában  is.  Ő  képviselte  Szegeden  a  geometriát.  Legfontosabb  dolgozatai  a 

topológia klasszikus, Poincaré és Brouwer által elindított formájával foglalkoznak. Kerékjártó 

a nagy rendszeralkotók közé tartozott: több kötetre tervezett művéből, ami végigment volna a 

geometria egészén, csak az első két kötet készült el, az euklideszi és a projektív geometria. Az 

euklideszi  geometria  felépítésében  a  keret  Hilbert  híres  Grundlagen-axiomatikája,  de  az 

axiomatika  kereteit  áttöri  Kerékjártó  eleve  geometriai  intuíciója,  s  a  kongruens 

transzformációk csoportjának szimmetriatulajdonságaiból egy olyan abszolút geometriát vezet 

le, amelyből – a párhuzamosság definíciója szerint – egyaránt megkapható az euklideszi és a 

nemeuklideszi  geometria.  Hasonlóképpen a  projektív  megfelelkezések csoportstruktúráiból 

vezeti le a második kötetben a projektív geometriát. Mind a két kötetben azt a tervet realizálja, 

amit  Felix  Klein  vázolt  híres  „erlangeni  program”-jában,  de  senki  Kerékjártóig  ilyen 

részletesen meg nem valósított.

Absztrakció, matematikai struktúrák és alapelvek iránti  érzék volt jellemző a szegedi 

matematikai légkörre, s ez jó keret volt Kalmár László sokoldalú tehetsége számára. Kalmár 

igazi  matematikai  hazája  mégis  nem Szeged volt,  hanem Göttingen,  s  talán  nem is  csak 

szigorúan  matematikai  értelemben.  Kalmár  honosította  meg  ugyanis  nálunk  azt  a 

matematikai-pedagógiai szellemet, ami a legjobb német egyetemek szemináriumaiban, főleg 

Göttingenben,  egészen  1933-ig  otthonos  volt,  a  szervezett  és  mégis  közvetlen,  egyéni 

nevelésnek  azt  az  ötvözetét,  ami  a  matematikapedagógusi  életformából  egy  kisváros 

egyetemének  szűk  falai  között  is  színes,  érdekes,  szakmai  kalandot  faragott.  Kalmár 

közelében a matematika mindig emberivé sűrűsödött, az absztrakció (gyakran egymás után 

többféle) emberi tartalommal telítődött, a szó szoros értelmében érdekessé vált. Tanítványa és 

munkájának  sok  tekintetben  folytatója,  Péter  Rózsa  kitűnően  jellemzi:  „Mint  vérbeli 

pedagógus,  tanulni  is,  alkotni  is  tanítva  tudott  legjobban.  Volt  rá  eset,  hogy  félig  kész 

munkáját adta elő fiatal matematikusoknak és előadás közben találta meg a hiányzó lépéseket. 

A matematikai  logikával  szegedi  tanársegéd  korában  ismerkedett  meg,  úgy,  hogy  40–50 

oldalas leveleket írt róla…”

Ettől kezdve Kalmár sokfelé irányuló matematikai érdeklődésének a matematikai logika 

volt a tengelye. Mint egykor nagy elődjét, Kőnig Gyulát, Kalmárt is Hilbert gondolkozása 

vonta  bűvkörébe,  Hilbert  bizonyításelmélete  vezette  kutatásaiban.  Kalmár  nagy hatásának 

tulajdonítható,  hogy  „a  matematika  alapjának  tudománya  terén  ma  működő  magyar 



matematikusok – eltekintve  néhány halmazelméleti  kutatástól  –  elsősorban a  matematikai  

logika  kérdéseivel  foglalkoznak.  … A matematikai  logika  egyik  fontos  teendője,  hogy a 

következmény fogalmának matematikai szempontból szabatos, a matematika legkülönbözőbb 

területein  mindenféle  következtetésre  egyaránt  alkalmazható  meghatározását  adja. 

Kézenfekvő  azt  is  megkívánni,  hogy  adott  állításokról  (tételekről,  feltevésekről  vagy 

sejtésekről) a meghatározás alapján mindig el lehessen dönteni véges számú lépésben, vajon 

egy további  adott  állítás  következményük-e.  A matematikai  logika  az  ilyen  meghatározás 

kérdését  az ún.  eldöntésproblémára  vezeti  vissza.  Az eldöntésprobléma annak a feltételeit 

keresi,  hogy  egy  adott  logikai  formula  bármely  halmazon  azonosan  igaz  legyen;  ezzel 

ekvivalens  másik  alakjában  annak  a  feltételeit  keresi,  hogy egy adott  logikai  formulához 

legyen olyan halmaz,  amelyen  (a  formula)  kielégíthető.”88 Kalmár  éppen azáltal,  hogy az 

eldöntésproblémát mindkét oldalról, a formula meg a formula kielégíthetőségi tartományának 

a  szempontjából  egyaránt  vizsgálta,  a  matematikai  rendszerek  olyan  szabad,  nyitott, 

fejlődésben lévő felfogásához jutott, amely – mint Péter Rózsa írja – „erősen megingatta azt 

az elgondolást, hogy a matematika eljárásait zárt keretek közé lehet kényszeríteni.”89

A matematikai  logika abban a szabad formában, ahogyan Kalmár felfogta,  igen sok 

helyen  érintkezik  a  matematikai  struktúrák  vizsgálatának  a  tudományával,  az  absztrakt 

algebrával.  Láttuk,  hogy már Riesz vizsgálataiban milyen fontos szerepe volt  az absztrakt 

struktúráknak, Kerékjártó pedig absztrakt algebrai fogalomra, a csoport fogalmára alapozta a 

geometriát. Minden feltétel adva volt, hogy Szegeden kialakuljon az első magyar absztrakt 

algebrai  iskola.  Ennek  a  folyamatnak  az  elindítója  Rédei  László  volt.  Rédei  mint  Bauer 

Mihály  tanítványa  kezdett  algebrával  foglalkozni,  Bauer  Mihály  pedig  az  algebrai 

számelmélet  legkiválóbb  képviselői  közé  számított  a  húszas-harmincas  években.  Az 

akkoriban „modern”-nek nevezett absztrakt algebrát azonban hatalmas lépés választotta el az 

algebrai számelmélettől, s ezt a nagy  lépést az absztrakció irányába Rédei Szeged hatására 

tette meg. Rédei és Kalmár tanítványa volt Szele Tibor, aki ugyanolyan szilárdan megalapozta 

Magyarországon  az  absztrakt  algebrai  kutatásokat,  mint  Fejér  a  sorelméletet,  Riesz  a 

funkcionálanalízist.

88 Kalmár László: A matematika alapjaival kapcsolatos újabb eredmények. = A Magyar Tudományos Akadémia 
III. (Matematikai és fizikai) osztályának közleményei. Vol. 2 (1952) 89–103.

89 Péter Rózsa: Kalmár László matematikai munkássága. = Matematikai Lapok 6 (1955) pp. 138–150.



A Fejér-iskola

A két világháború közötti nehéz időszakban Szeged volt az egyetlen magyarországi egyetemi 

város, ahol a matematika talán még kicsi támogatást is élvezett. Az ország urai nem bánták, 

hogy Szegeden kialakult valamiféle kis „magyar Göttingen”, amire külföldiek előtt hivatkozni 

lehetett.  Pesten  más  volt  a  helyzet.  Itt  az  egyetemen  a  jogi  és  a  teológiai  fakultások 

uralkodtak, a matematikát, a fizikát a Horthy-korszak hatalmasságai nem támogatták.  Pedig 

az egyik matematikai tanszéken 1911 óta Fejér volt a professzor, és körülötte felnőtt az első 

összefüggő, folyamatos matematikai iskola. „Budapesti működését – írja  Turán Pál  – nagy 

ambícióval kezdette el és hamarosan egész gárdája nő fel mellette a kiváló tanítványoknak. 

Elég, ha Fekete Mihály, Egerváry Jenő, Pál Gyula, Csillag Pál, Szász Ottó, Lukács Ferenc és 

Sidon Simon neveit említem meg, a teljességre és rendszerezésre való minden igény nélkül.” 

Fejér iskolateremtő erejének oka értekezésének ideáin, gondolatébresztő voltán és ötvözött 

stílusán  felül  egyéniségének  közvetlensége  lehetett.  Tanítványai  vele  nemcsak  a 

szemináriumán beszélhettek, egyetemi szobájának ajtaját nem vigyázta altiszt, a beszélgetés 

időpontját  nem  rögzítette  titkár.  A szemináriumi  megbeszélés,  főleg  fiatalabb  éveiben,  a 

kávéházban folytatódott;  sok jelentős értekezés árulkodna, ha tudna,  arról,  hogy tartalmuk 

első  formáit  a  budai  Erzsébet  kávéház,  vagy  a  pesti  Mignon  márványasztalain, 

számolócéduláin vagy szalvettáin nyerte, Fejérrel való beszélgetés alatt vagy után.”90

A Fejér körül és hatására kialakult matematikai kör érdeklődésének  irányát a mester 

matematikai  sokoldalúsága  határozta  meg.  Interpoláció,  függvénysorok,  számelméleti 

problémák,  konstruktív  függvénytan,  az  analízis  konkrét,  sokszor  apró,  de  mégis  mély 

részletekig menő kérdései és feladatai: mintha Pólya György és Szegő Gábor (szintén egykori 

Fejértanítványok) híres „Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis” című könyve elevenedett 

volna meg, olyan volt az a matematika, amelyet Fejér Pesten  inspirált. Így pótolta egyetlen 

nagy professzor tudása, lelkiismeretessége, embersége és a tanítványok lelkesedése azt, amit 

az  ország  kultúrájának  hivatalos  vezetői  elmulasztottak.  A Fejér-iskola  kibírta  a  fasizmus 

irtózatos  pusztítását,  s  a  szegedi  matematika  mellett  ez  volt  a  másik  forrás,  amelyből  az 

újraszülető magyar matematika táplálkozott.

***

90 Turán Pál: Fejér Lipót. = Matematikai Lapok 11 (1960) pp. 8–18.



A II. világháború után megváltozott a magyarországi matematika helyzete és jellege. A régi, 

sikeresen  művelt  területek  mellett  megjelentek  a  matematika  addig  elhanyagolt  területei, 

sokkal  több  matematikus  sokkal  többféle  matematikai  szakmában  dolgozhatott  rendezett 

anyagi körülmények között. Ez a változás időben egybeesett a matematika jelentőségének és 

tekintélyének  világszerte  bekövetkezett  hatalmas  megnövekedésével,  így  a  matematikai 

produktivitás olyan nagy lett hazánkban is, hogy még a legfontosabb eredmények felsorolása is 

kötetnyi  lenne.  A  következő  néhány  kiragadott  eredmény  szakmák  szerint  elrendezett 

felsorolása csupán arra való, hogy megmutassuk: a hirtelen és nagy expanzió nem merítette ki 

a magyar matematikát, inkább megerősítette.

Számelmélet

Mikor fentebb azt mondottuk, hogy a háború után Magyarországon a szegedi központból és a 

Fejér-iskolából  kiindulva  született  újra  a  matematikai  élet,  kihagytunk egy nagyon fontos 

tényezőt: Erdős Pált.

Erdős nem korlátozható, még lakhely szempontjából sem, a magyarországi matematika 

történetére, az egész mai matematika „katalizátora" ő, de talán sehol olyan fontos és sokoldalú 

nem  volt  inspiráló  hatása,  mint  éppen  itthon.  Erdős  hatalmas  munkássága  közel  félezer 

hosszabb-rövidebb dolgozatban, a világ minden fontosabb matematikai folyóiratában szétszórva 

található.  Minden  dolgozata  egy-egy  (vagy  több)  konkrét  probléma  felvetéséből,  első 

megoldásából,  vagy  egy  már  megoldott  probléma  megoldásának  az  egyszerűsítéséből  áll: 

megannyi matematikai szonett, amelyek között az összefüggést, akár a költők versei esetében, 

az író egyénisége teremti meg. Azok közé a nagy matematikusok közé tartozik, akik nemhogy 

könyvet,  még  nagyobb  összefoglaló  és  ismertető  jellegű  cikket  is  alig  írtak,  annyira  az 

állandóan változó új problémák és új felfedezések bűvöletében élnek. Sorai között szinte látni 

a  gondolkozás  szökellését,  az  embernek  az  az  érzése,  hogy  gyorsan  haladó  gondolatai 

rögzítésére az írás  és  a  szó lassú,  és  szívesebben alkalmazna valami  gondolat-fényképészt 

(talán  nem is  egyet).  Lehet,  hogy ennek  a  nagy belső  mozgásnak  külső  kifejezése,  hogy 

állandóan útban van Magyarország, Izrael és Amerika között, hordozva, mint valami szellemi 

monszun, ötletei megtermékenyítő esőjét világrészről világrészre.

Munkássága  ismertetése  még  szakmatematikus  számára  is  reménytelen  feladat,  mégis 

gondolkozásának  legalább  érzékeltetésére  szolgálhat  az  alábbi,  ritka  összefoglaló  cikkeinek 

egyikéből  vett  idézet.  „Ebben  a  fejezetben  –  írja  a  modern  matematika  néhány  fontos  új 



eredményéről  kiadott  gyűjteményes  munka  számelméletről  szóló  fejezetében  –  még  csak 

kísérletet sem tehetek a számelmélet újabb fejleményeinek teljes áttekintésére, és számos ágában 

nem én vagyok erre a leghivatottabb – például az algebrai geometriai ágakban. Dolgozatom 

nagyon szubjektív lesz; elsősorban az engem érdeklő kérdésekről fogok írni, és természetesen 

nem akarom azt a képzetet kelteni, hogy azok a problémák és eredmények, amelyekre nem térek 

ki,  kevésbé  fontosak  vagy  érdekesek,  mint  azok,  amelyeket  részletesen  tárgyalok.  Például 

kiemelem a  prímeket  és  a  kombinatorikus  problémákat;  és  természetesen  kiemelem a  saját 

munkámat. Nem szentelek nagy figyelmet a Waring-problémának, amelyet az utóbbi időben 

több könyv is elemez; nem térek ki a számok geometriájára és a diofantikus approximációra sem, 

amelyről  nemrégiben írtam. Ugyanez a  sors  vár  a valószínűség-számítás  több  számelméleti 

alkalmazására, de újabban számos átfogó cikk is megjelent erről a témáról (néhányukat én 

írtam), most adták ki Kubilius könyvét, s Rényivel írt könyvünk is hamarosan napvilágot át. 

Azoknak  a  kérdéseknek  a  többsége,  amelyeket  most  tárgyalni  fogok,  kombinatorikus 

természetű [szó szerint: kombinatorikus ízű] vagy a prímekkel kapcsolatos (vagy mindkettő); 

ezek érdekeltek a legjobban az utóbbi harminchárom évben...”91

A „kombinatorikus  íz”  és  a  prímszámok  világa:  kellően  tágan  értelmezve  ez  a  két 

fogalom legjellemzőbb Erdős szerteágazó matematikai munkásságára. Ezen a két úton hatol 

be a számelmélet feltáratlan sűrűjébe, s a kihozott eredményeket azután sokszor a matematika 

látszólag  igen  távoli  területein  alkalmam.  A számelmélet  ugyanis  nem egyszerűen  egy  a 

sokféle matematikai diszciplína közül. A számelmélet is „matematikai alapkutatás”, amelyik 

azonban az absztrakt formalizmusok helyett  az egész számok konkrét (de azért egyáltalán 

nem könnyű!) logikájára épít. Németh László írja Gauss fiatalkori számelméleti munkájával 

kapcsolatban, hogy „aki a matematikát csak mint a fizika eszközét tiszteli: az efféle kutatást, 

mely a számokat önmagukban (mint a bennük rejlő matematikai varázslatok bűvészcilinderét) 

nézi,  másodrendűnek  érezheti.  A  matematika  alapja  azonban  mégiscsak  a  szám,  s  a 

számelmélet fellendülése a görögöknél Püthagorasz, az újkor elején, Fermat idejében mindig 

annak  a  jele  volt,  hogy  a  szám  elvonatkozik  attól,  amit  számol,  és  a  matematika  az 

alkalmazástól visszahúzódva, mint tiszta s még tisztább matematika igyekszik önnönmagában 

elmerülni,  hogy  e  tornával  és  eredményeivel  aztán  még  alkalmasabbá  váljék  az 

alkalmazásra.”92

91 Erdős,  Pál.:  Some  recent  advances  and  current  problems  in  number  theory.  In:  Lectures  on  modern 
mathematics, Vol. III. New York, 1965. Ed. T. L. Saaty. pp. 196–244. 

92 Németh László: A kísérletező ember. Bp., 1963. Magvető. pp. 278–279.



Németh  1950-ben  írta  azt  a  tanulmányát,  melyből  ez  az  idézet  való.  Mintha  csak 

igazolni  akarta  volna  az  író  sejtését,  a  magyar  alkalmazott  matematikai  kutatás  néhány 

legszebb  eredményét,  a  valószínűség-számításban  és  gráfelméletben,  éppen  Erdős  tiszta 

számelméleti eredményeinek köszönhette. Ugyanezt lehet látni a magyar számelmélet másik 

nagymestere, Turán Pál esetében is: a tiszta számelméletbe tartozó elméleti tételei meglepően 

sok és érdekes gyakorlati alkalmazást találtak.

Turán Pál  Fejér  tanítványa,  s  mesterétől  örökölte  a  sorokkal  és  a  komplex változós 

függvényekkel  való munka varázslatos  képességét.  Mint  egykor Fejér,  aki  szinte  egyetlen 

téma gazdag variálásából építette fel matematikai szimfóniáit, Turán is, munkásságának egyik 

nagy  részében,  egyetlen  centrális  gondolat,  egyetlen  nehéz,  sokféleképpen  alkalmazható 

módszer  nyomán  halad  a  számelmélet  legmagasabb  csúcsai  felé.  Éppen  itt,  ezeknek  a 

csúcsoknak  a  közelében,  érdekes  és  jellemző  módon  találkozik  a  két  számelméleti 

gondolkozás, az Erdősé és a Turáné.

Ismeretes, hogy a valamely x számnál nem nagyobb prímszámok π(x) számát megadó 

képletet,  az  ún.  prímszámtételt  milyen  nehezen  tudta  igazolni  1896-ban,  egymástól 

függetlenül,  J.  Hadamard  és  C.  J.  de  la  Vallée-Poussin.  Mindketten  az  analízis 

legbonyolultabb eszközeit  használták  a  bizonyításban.  Fontos  szerepe  volt  ezek  között  az 

analitikus  eszközök  között  egy  Riemann  által  bevezetett  speciális  komplex  változós 

függvénynek, az ún. Riemann-féle zeta-függvénynek, amelyet a végtelen sor definiál, ahol s 

valamely komplex szám. Riemann felismerte, hogy ennek a függvénynek a komplex síkon 

való viselkedéséből  a prímszámok eloszlására lehet  következtetni.  Sok sejtést  fogalmazott 

meg a  ζ-függvényre vonatkozóan, a sejtései azóta egy kivételével mind igazolódtak. Ez az 

egy, a „Riemann-sejtés" azt állítja, hogy a ζ(s) = 0 egyenlet minden komplex gyökének 1/2 a 

valós része. 

A prímszámtétel  Hadamard  és  de  la  Vallée-Poussin  általi  bizonyítása  után  a  világ 

legnagyobb matematikusai próbálták igazolni vagy cáfolni a Riemann-sejtést, sikertelenül.

Erdős egyik világhírű eredménye az volt, hogy 1948-ban sikerült a prímszámtételt elemi 

úton bizonyítania, a  ζ-függvény használata nélkül. Turán alapvető, meglepően sok területen 

alkalmazható módszere pedig  ζ-függvény gyökeinek a  becslésére végzett  munkája közben 

született.  A módszert  még a számelméletben járatos matematikusnak sem egészen könnyű 

megértenie, de ha mégis érzékeltetni szeretnénk a tétel jellegét, azt lehetne mondani, hogy 

Turán egy egész számokra érvényes aritmetikai tétel és egy b1, b2, ..., bn; z1, z2, ..., zn komplex 

számokra  felírt  analitikus  egyenlőtlenség  megoldása  között  fennálló  ekvivalenciából 



kiindulva  megad  két  új,  az  addigiaknál  lényegesen  kevesebb  feltételt  követelő  és  mégis 

pontosabb alsó becslét az analitikus egyenlőtlenségben szereplő

hatványösszegre úgy, hogy a v egész szám az m és m + n egész számok közé essen.

A két  becslést  kifejező  két  tétel  s  Turán  és  munkatársainak  többi  hasonló  tétele  a 

„diofantoszi approximáció” elméletébe tartozik. Az ilyen természetű számelméleti problémák 

általában nehezek, már egyik Diophantosz-kézirat középkori másolatán olvasható a másoló 

következő szívből jövő megjegyzése: „pokolba, Diophantosz, a lelkeddel, amiért ilyen nehéz 

problémákat találtál ki, mint ez itt”.93

Turán  módszere  sem  könnyű,  Rényi  Alfréd  olyan  hegymászóhoz  hasonlította  – 

munkásságáról  írt  ismertetésében  –  Turánt,  akit  az  égbe  nyúló  sziklafalon  csak  kevesen 

tudnak  követni.  De  a  módszer  segítségével  olyan  csúcsra  lehet  jutni,  ahonnan  hirtelen 

meglepő kilátás nyílik nemcsak a csúcshoz tartozó hegyvonulatra, hanem a völgyekbe rejtett, 

addig  egészen  más  szemszögből  ismert  területre  is.  Turán  módszere  talán  éppen  az 

alkalmazások  sokoldalúsága  és  meglepő  volta  miatt  annyira  fontos.  Emellett  azonban  új 

színben látszik a módszer felől tekintve maga a diofantoszi megközelítés egész elmélete is. A 

Turán-tételekben  ugyanis  igen  fontosak  egyes  trigonometrikus  kifejezések,  komplex 

formában felírva. Az ilyen kifejezésekkel való munkának már Turán tanára, Fejér Lipót híres 

nagymestere  volt.  Éppen  ezekre  a  trigonometrikus  kifejezésekre  célozva  írta  Turán  a 

módszeréről szóló könyvében: úgy látszik, „bár talán túlságosan is egyszerűsítve a dolgot, 

hogy a diofantikus approximációk egész elmélete nem más, mint a trigonometriai kifejezések 

elméletének egy fejezete”.94

Fejér iskolateremtő képességét is örökölte Turán. Erdősnek bámulói és gazdag ötleteit 

felhasználni  tudó  hívei  vannak.  Turánnak  munkatársai  és  tanítványai.  A  Turán-

szemináriumoknak igen fontos,  ahhoz hasonló szerepe van a magyar  matematikai életben, 

mint egykor a franciában az Hadamard-szemináriumoknak volt. A Turán-féle gondolatkörben 

dolgozó,  vagy vele  érintkezésbe  került  matematikusok közül  Alpár  László,  Balázs  János,  

Dancs István, Makai Endre, Knapowski, T. Sós Vera, Szüsz Péter nevét kell említeni.

93 Ore, Øystein: Number theory and its history. New York, 1948. McGraw-Hill. p. 204.
94 Turán, Pál: Eine neue Methode in der Analysis und deren Anwendungen. Bp., 1953. Akadémiai. p. 21.



Absztrakt algebra

A magyar algebrai kutatások történetében centrális jelentősége van Szele Tibor (1918–1955) 

rövid ideig tartó, hihetetlenül intenzív munkásságának. A romantikus alkotók közül való volt, 

a Galois-k és az Abelek fajtájából. A matematikai tehetség veleszületett és korán jelentkező 

adottsága volt, de tehetségének Szeged matematikai légköre szabott irányt. Rédei és Kalmár 

tanítványaként a matematikai struktúrák vizsgálata kötötte le már korán érdeklődését. Rédei 

nyomán kapcsolódott be a Hajós-tétel által elindított vizsgálatokba, s az itt nyert eredményei  

sok tekintetben jellemzők egész további pályájára.

Hajós György 1941-ben megjelent alapvető dolgozatában Minkowski egy híres sejtését 

bizonyította be, amely szerint: „Ha az n méretű euclideszi térben párhuzamosan elhelyezkedő, 

egymást  nem fedő,  egybevágó kockák az egész teret  betöltik  és középpontjaik pontrácsot 

alkotnak (ún. egyszeres térfedő kockarács), akkor van e kockák között kettő, melynek egy-egy 

oldallapja  teljes  egészében  közös.”95 Háromdimenziós  térben  könnyű  „látni”,  hogy  egy 

egyszeresen térfedő kockarács mindig tartalmaz két olyan szomszédos kockát, melynek egy 

oldallapja közös, háromnál nagyobb dimenzióban a szemlélet cserbenhagy. 

A bizonyításhoz  először  is  át  kellett  fogalmazni,  le  kellett  fordítani  a  sejtést  olyan 

matematikai nyelvre, amelyen az a dimenziószámtól független. Ez volt Hajós első nagy tette, 

mikor a Minkowski-féle sejtést lefordította az absztrakt algebra nyelvére. A sejtés ebben a 

Hajós-féle formában ún. véges Abel-csoportra van kimondva, azaz absztrakt elemek olyan 

véges  számú  együttesére,  amelyben  az  elemek  között  értelmezve  van  valamely  művelet, 

amelynek az eredménye mindig csak a megadott  absztrakt elemek valamelyike lehet,  s az 

elemek,  amelyekre  a  műveletet  alkalmazzuk,  akárcsak  a  közönséges  szorzásban  vagy 

összeadásban a számok, felcserélhetők. Ebben az absztrakt algebrai megfogalmazásban – ez 

volt második nagy eredménye – bizonyította be mármost Hajós a sejtést, amely ezáltal Hajós-

tétellé vált.  A  Hajós-tétel  véges  Abel-féle  csoportok  elemeik  részhalmazából  történő 

speciálisan megadott előállítására vonatkozik, és azt mondja ki, hogy ezek között a speciális 

részhalmazok  között  mindig  van  egy  csoport,  azaz  elemek  olyan  együttese,  amelyben  a 

tekintett művelet mindig csak az elemek egyikét eredményezheti.

A Hajós-tétel tehát kifejezetten csoportelméleti tétel, egyik legszebb példája az absztrakt 

algebra  nagy  teljesítőképességének  és  mélységének.  Hajós  eredeti  bizonyítása  azonban 

nagyon  nehéz  volt,  ezenkívül  felhasznált  két  nem  csoportelméleti  jellegű  tételt.  Rédei 

95 Hajós  György:  Többméretű  terek  egyszeres  befedése  kockaráccsal.  =  Matematikai  és  Fizikai  Lapok 48 
(1941) pp. 37–64. 



egyszerűsítette Hajós bizonyítását, de a bizonyítás szerkezetét megtartotta. Szelének sikerült 

olyan  formára  hozni  a  bizonyítást,  amelyben  már  csak  egy  nem  csoportelméleti  úton 

bizonyított  segédtételre  volt  szükség,  és  Hajós  eredetileg  indirekt  bizonyítását  direkt 

bizonyítás váltotta fel. Szele, akárcsak Rédei, a Hajós-tétel nagy csoportelméleti jelentőségét 

hangsúlyozta dolgozatában. 

„Rédei  erre vonatkozó megjegyzéseihez szeretném itt  hozzáfűzni,  hogy véleményem 

szerint  Hajós  tétele  az  Abel-csoportok  egy olyan  alapvető  strukturális  tulajdonságát 

világítja meg, amelyik sokkal mélyebben hatol a dolog lényegébe, mint az »alaptétel«. 

Ha ez a sejtésünk helyesnek bizonyul,  Hajós tételét  kétségtelenül az Abel-csoportok 

elméletének egyik legfontosabb pilléreként kell tekinteni.”

További  élete  során  azután  Szele,  munkájának oroszlánrészében éppen az  Abel-csoportok 

strukturális  vizsgálatával  volt  elfoglalva.  Sok  új  fogalmat  vezetett  be  az  Abel-csoportok 

elméletébe és alapvető tételeket fedezett fel. Munkáját azonban lehetetlen még utalásszerűen 

is  jellemezni,  a  modern  algebra  talán  a  matematika  minden  más  részénél 

megközelíthetetlenebb nem szakember számára. Szele maga egy akadémiai beszámolójában a 

következőképpen határozta meg az absztrakt algebra helyét a mai matematikában:96 

„Az absztrakt algebra,  vagy kevésbé szabatos elnevezéssel modern algebra bizonyos 

értelemben különleges helyet foglal el a matematika legújabb ágai között. Ennek oka az 

a hatalmas mérvű és rendkívül gyors ütemű fejlődés,  amely ezt a tudományt  a XX. 

század immár mögöttünk levő első felében mai állapotához eljuttatta. Elegendő néhány 

szóval  utalni  erre  a  nagy  átalakulásra.  Száz  esztendővel  ezelőtt  még  nyilván  nem 

lehetett szó arról, hogy az algebra önálló tudomány volna, hiszen az akkori algebra még 

ún.  alaptételét  is  kénytelen  volt  a  függvénytanból  kölcsönözni.  Ezzel  szemben  a 

századforduló táján feltörő hatalmas erejű új gondolatok és fogalomalkotások, valamint 

ezek  kristálytisztaságú  rendszerének  kialakulása  lehetővé  tette,  hogy  az  algebra 

századunk első negyedében teljesen autark tudománnyá váljék, ... és a szánd második 

negyedében  bekövetkező  legújabb  fejlődés  odavezetett,  hogy  ma  az  algebra  a 

matematika úgyszólván valamennyi ágában folyó kutatásoknál jelentős szerepet tölt be. 

Alapvető  fontosságú  fogalmakat  és  módszereket  lehetett  átültetni  a  tiszta  algebra 

talajából  a  matematika  látszólag  egészen  távol  eső  tudományágaiba,  s  ez  nemcsak 

96 Szele Tibor:  Újabb eredmények az  absztrakt  algebra területén.  = A Magyar  Tudományos Akadémia III.  
(Matematikai és fizikai) osztályának közleményei. Vol. 2 (1952) pp. 73–88.



rendkívül termékenynek bizonyult a korszerű kutatásban, hanem érezhető volt az illető 

tudományágak »problémalátására«, beállítottságára is...”

A  hazai  algebrai  kutatásokra  térve  megállapítja,  hogy  itt  elsősorban  a  csoportelméleti 

kutatások fontosak, nagyrészt éppen Hajós György „világraszóló eredménye” következtében. 

„Ez annyira nyilvánvaló – írja Szele –, hogy ma már nem elhamarkodott derűlátás egy 

önálló  magyar  csoportelméleti  iskoláról  beszélni,  mely  éppen  ezekben  az  években 

alakul ki, de körvonalai már most is teljes határozottsággal felismerhetők.” 

Ezeknek  a  „körvonalaknak”  a  kialakításában,  Hajós  és  Rédei  mellett,  Szelének  volt  a 

legnagyobb szerepe.

Szele munkája a csoportelméleten kívül az absztrakt algebra egy másik nagy területén, 

az ún. gyűrűelméletben is alapvető volt. Élete utolsó hónapjaiban intenzíven foglalkoztatta a 

folytonosság algebrai  struktúrákba való  bevezetésének nagy problémája,  tanítványai  közül 

többeket indított el a topologikus gyűrűk és csoportok vizsgálatának útján.

Szele  körül,  akárcsak  Kalmár,  Fejér  és  Turán  körül,  iskola  alakult  ki,  az  első  nagy 

absztrakt  algebrai  iskola  Magyarországon.  Rövid  debreceni  professzorsága  alatt  lelkes 

tanítványok kis seregét (Kertész Andor, Erdős Jenő stb.)  vonzotta maga köré, s  a szegedi 

Acta...  mintájára  lapot  indított  „Publicationes  Mathematicae”  címmel,  melyet  nagy 

szorgalommal  és  tehetséggel  emelt  a  szegedi  Actához  fogható,  világszerte  megbecsült 

folyóirattá.  A mai  algebra  egyik  legnagyobb  szaktekintélye,  A.  G.  Kuros  többször  nagy 

elismeréssel emlékezett meg a „debreceni algebrai iskola” munkájáról.

Szele tragikus halálával a debreceni algebrai iskola rövid, fényes korszaka véget ért. A 

magyar algebrai kutatások centruma a budapesti egyetemre tevődött át, ahol Szele munkatársa 

és barátja, Fuchs László részben közösen kezdett munkájukat folytatva az Abel-csoportok terü-

letén,  részben  a  modern  algebra  egyéb  területein  elért  eredményeivel  nemzetközi  hírnevet 

szerzett. 

Könyvei  a  matematikai  könyvpiac  legkeresettebb  termékei  közé  tartoznak,  minden 

munkáját  ugyanolyan  világosság  és  érthetőség  jellemzi,  mint  a  Szele  Tiborét.  Sohasem 

mulasztja  el  korán  meghalt  barátja  és  munkatársa  eredményeinek  az  említését.  Abel-

csoportokról írott szép könyvében97 olyan módon idézi Szele munkáit, hogy az olvasó szinte 

rekonstruálhatja  belőle  a  nagy  algebrista  Abel-csoportok  területén  elért  eredményeit.  Az 

előszóban Szeléről írott sorai – „elsősorban az ő rajongó személyisége és termékeny ötletei 

97 Fuchs, László: Abelian groups, Bp., 1958. Akadémiai. 367 p.



hatására fordultam az abeli csoportelmélet problémái felé”– az egész mai magyar algebrára 

érvényesek.

Valószínűség-számítás

A  valószínűségszámítás  a  II.  világháború  előtt  a  magyar  matematikai  kutatások  egyik 

legelhanyagoltabb területe volt. Jordán Károly főleg külföldön méltányolt, hősies erőfeszítése is 

csak a felszabadulás után hozta meg gyümölcsét, ekkor adták ki nagy gonddal összegyűjtött, 

alapos művét a klasszikus valószínűség-számításról.

Az 1950-ben alapított Alkalmazott Matematikai Intézet, amely 1955-ben a Matematikai 

Kutató Intézet nevet vette fel, egyik legfontosabb munkájának kezdettől fogva a valószínűség-

számítás alapjainak a kutatását és különféle alkalmazásainak a fejlesztését tekintette. Az intézet 

külföldön is egyre népszerűbbé vált. Közleményeinek cikkeiben lehet látni, milyen sikeresen és 

sokoldalúan felkészülve dolgoztak ezen a  területen az intézet  munkatársai.  Megkönnyítette, 

egységessé és eredményessé tette a munkájukat,  hogy az intézetet  hosszú,  másfél évtizedes 

fennállása alatt megszakítás nélkül Rényi Alfréd vezette.

Rényi a valószínűség-számítás megalapozásában Kolmogorov és Fréchet nyomán olyan 

axiomatikus  módszert  vezetett  be,  amelyiknek  segítségével  a  valószínűség-számítás  addig 

meglehetősen  szétszórt  s  részben  empirikus  szabályok  alapján  tárgyalt  területeit  egységes 

elméletbe sikerült ötvözni. A módszer nagyon nehéz, és a modern analízis bonyolult eredményeit 

használja fel. Korunk matematikájának fő jellegzetességei közé tartozik, hogy éppen a gyakorlati 

alkalmazás szempontjából legfontosabb területei kívánják meg a legnehezebb módszereket és a 

legnagyobb  felkészültséget,  amint  azt  többek  között  Neumann  János  hatalmas  életműve  is 

példázza.

Rényi a modern matematika egyik centrális, nehéz fogalmának, a „mérték” fogalmának 

eredeti  és  szellemes  alkalmazásával  általánosította  a  valószínűség-számítás  Kolmogorov-féle 

axiomatikáját. Rényi elméletében – ugyanúgy, mint a Kolmogorovéban – a véletlen eseményeket 

egy  absztrakt  halmaz  mérhető  részhalmazai  reprezentálják,  de  a  Kolmogorov-féle 

megalapozással szemben a Rényi-féle elméletben a mérték nem szükségképpen korlátos, míg a 

klasszikus  elmélet  kizárólag  korlátos  mértéket  enged  meg.  A klasszikus  elméletben  egy  A 

esemény valamely B eseményre vonatkozó P(A|B) valószínűsége olyan P „halmazfüggvénnyel” 

(az  A  és  B  eseményeket  reprezentáló  A  és  B  halmaz  függvényével)  van  definiálva,  amely 

valamely tetszőleges absztrakt  H halmazra vonatkozóan kielégíti a  P(H) = 1 feltételt. Ez az a 



korlátozás,  ami  a  Rényi-féle  elméletben  elmarad.  A Rényi-féle  elmélet  egy  tetszőleges,  a 

bizonyos eseményt reprezentáló Ω halmazból indul ki és olyan μ mértéket vezet be, amelyre nem 

kell állania a  μ(Ω) = 1 feltételnek. Lehet  μ(Ω) 1-től különböző érték, vagy akár végtelen is. 

Pontatlanabbul szólva, úgy lehetne érzékeltetni a helyzetet, hogy míg a klasszikus valószínűség-

számításban a bizonyosság valószínűsége szükségképpen 1, addig a Rényi-féle elméletben a 

bizonyos eseményt képviselő Ω halmazon úgy lehet bevezetni egy μ mértéket, hogy μ(Ω) akár 

végtelen is lehet. Az egyes konkrét események valószínűségét azután az így bevezetett  μ(Ω) 

mérték segítségével kell meghatározni.98

Az új elmélet azért jelentős, mert segítségével a valószínűség-számítás körébe tartozó 

jelenségek a nagy számok törvényétől kezdve az információelméletig egységes szempontok 

szerint  tárgyalhatók.  Az  elméletben  és  gyakorlati  alkalmazásokban  egyaránt  olyan  fontos 

valószínűségi  folyamatok  (Markov-láncok,  sztochasztikus  folyamatok)  tárgyalásában  is 

sokszor előnyös a nem korlátos mérték használata. A Rényi-féle elmélet nagy átfogóképessége 

magyarázza,  hogy  segítségével  nemcsak  szorosan  vett  valószínűség-számítási  problémák, 

hanem például  számelméleti  feladatok,  integrálgeometriai  és  fizikai  problémák  is  sikerrel 

tárgyalhatók. A Rényi-iskola (Csiszár Imre, Bártfai Pál, Bognár Katalin, Révész Pál, Prékopa  

András) sokfelé ágazó kutatásai között éppen ez az elmélet teremt egységet.

Szintén a Kolomogorov-féle valószínűség-fogalomból kiindulva, de speciális problémák 

megoldása irányában dolgozott  Takács Lajos  és  Medgyessy Pál,  előbbi a várakozási modellek 

elméletéről, utóbbi a valószínűség-eloszlások keverékének felbontásáról írt alapos és nagy sikerű 

monográfiát.  Rövid,  sikerült  tankönyvet  írt  a  valószínűség-számításról  és  matematikai 

statisztikáról  Prékopa András.  A matematikai  statisztika  területén  Sarkadi  Károly  és  Vincze 

István neve a legismertebb.

Gráfelmélet

A magyar  matematikusok régi  adósságából  törlesztett  Gallai  Tibor  Kőnig Dénesről  (1884–

1944) írt tanulmányával.99 Nem lehet a magyar matematika eléggé hálás Kőnig Dénesnek, hogy 

ezt a gyakorlat szempontjából ma annyira fontos szakmát már akkor tankönyvben100 foglalta 

össze,  amikor  másutt  ebben  a  tudományban  még  csak  a  „szórakoztató  matematika”  egyik 
98 Lásd pl. Rényi, Alfréd: Sur les espaces simples des probabilités conditionelles. = Annales de l'institute Henri  

Poincaré, Section B: Calcul des Probabilités et Statistique. 1 (1964) pp. 3–19. 
99 Gallai Tibor: Kőnig Dénes. = Matematikai Lapok 15 (1965) pp. 277–293.
100 Kőnig,  Dénes:  Theorie  der  endlichen  und  unendlichen  Graphen.  Kombinatorische  Topologie  der 

Streckenkomplexe. Leipzig, 1936. Akademische Verlagsgesellschaft. XI, 258 p.



fejezetét látták. Ennek a könyvnek és Kőnig egyetemi előadásainak az érdeme, írja Gallai Tibor, 

„hogy olyan sok magyar kutató nevét és eredményeit ismerik a gráfelméletben. ... Közvetlenül 

vagy közvetve valamennyien az ő hatására kezdtünk gráfelmélettel foglalkozni. Egerváry Jenő, 

Egyed László, Erdős Pál, Hajós György, Krausz József, Szele Tibor, Turán Pál, Vázsonyi Endre 

és sok más magyar matematikus gráfelméleti dolgozatainak létrejöttében Kőnig tevékenysége 

fontos szerepet játszott.” Kőnig egy tételének alapján, melyet Egerváry általánosított, az ötvenes 

években „H. W. Kuhn amerikai matematikus a matematika gazdasági alkalmazásainál felmerülő 

ún. hozzárendelési problémára egy megoldási algoritmust konstruált. Kuhn, akit módszerének 

kialakítására az Egerváry-féle általánosítás bizonyítása inspirált, eljárását magyar módszernek 

nevezte, és az eljárás ezen a néven vált közismertté. A magyar módszer alkalmazási körét azóta 

más gazdasági problémákra is kiterjesztették.”

A  Smolenicében  1963-ban  tartott  gráfelméleti  szimpózium101 mutatja  a  magyar 

matematikusok  szerepét  ennek  a  fontos  új  diszciplínának  a  fejlesztésében.  Erdős  Pál 

kombinatorika iránt fogékony géniusza természetesen ezen a területen is megtalálta a maga 

adekvát alkalmazási körét, Turán mély tételei fontos általánosításokat inspiráltak. Rényi pedig 

Erdőssel  együtt  a  valószínűség-számítás  és  gráfelmélet  kapcsolatával  egy  egészen  új,  a 

gazdasági  alkalmazások  szempontjából  reményteljes  irányt  indított  el,  a  véletlen  gráfok 

elméletét.  Leginkább azonban mégis  Gallai Tibor  nevét kell említeni a magyar gráfelméleti 

kutatásokkal kapcsolatban, az ő szívós, türelmes munkássága lett lassan a magyar gráfelméleti 

vizsgálatok  centruma.  Különösen  legújabb,  ún.  kritikus  gráfokra  vonatkozó  vizsgálatai 

fontosak.

A gráfelmélet egyes alapelvei ugyan egyszerűek, de az elmélet eredményes művelése a 

matematika  olyan  sok  más  ágából  –  kombinatorikus  topológiából,  halmazelméletből, 

analízisből stb. – átvett eredmény alkalmazását követeli meg, hogy még a tételek elolvasása is 

nehéz feladat. Azonkívül rengeteg új elnevezés és fogalom akadályozza az olvasást, úgyhogy 

itt  is  azzal  a  modern  matematikára  nagyon  jellemző  jelenséggel  találkozunk,  amit  már 

többször láttunk, hogy éppen a matematika gyakorlati alkalmazás szempontjából legfontosabb 

területei követelik meg a legnagyobb tiszta elméleti felkészültséget.

101 Theory of graphs and its applications. Proceedings of the Symposium held in Smolenice in June 1963. Ed. 
by M. Fiedler. New York, 1964.



Analízis

Éppen ebből a szempontból fontos a magyar analitikai iskola működése. A magyar matematikai 

műveltség magas színvonalát ez az iskola biztosítja. A legtöbb magyar matematikus ma is az 

analízis területén működik, s hogy szerteágazó kutatásaik ellenére egységes analitikai iskoláról 

beszélhetünk, az annak köszönhető, hogy mind többé-kevésbé a Riesz Frigyes és Fejér Lipót 

által megkezdett irányban haladnak. Aczél János102 és Alexits György103 könyve egy-egy fontos 

területen specializálja a Fejér és Riesz gondolkodásából kinőtt tudományt.

A magyar  analízis  nagy reménysége volt  a  fiatalon  meghalt  Czipszer  János  (1930–

1963),  és  az  analízis  legkülönfélébb  alkalmazásaiban  utolérhetetlen  mester  volt  Egerváry 

Jenő (1891–1958).

Legfontosabb  az  analízis  művelése  szempontjából  továbbra  is  a  szegedi  iskola. 

Szegeden Szőkefalvi-Nagy Béla és  tanítványai  nemcsak fenntartották,  ha lehet,  még talán 

növelték is azt a nemzetközi tekintélyt, amit Riesz Frigyes és Haar Alfréd működése szerzett 

meg a szegedi absztrakt analitikus iskola és a Szegedi Akta számára.

Geometria

Az  utóbbi  két  évtized  alatt  Magyarországon  is,  akár  a  világ  többi  részén,  a  kifejezetten 

geometriával  foglalkozó  cikkek  száma  elmaradt  a  matematika  egyéb  ágaihoz  képest.  A 

differenciálgeometria  ebben  a  korban  inkább  a  fizikusok  szívügye,  a  különféle 

differenciálgeometriák legfőbb inspirátora a relativitáselmélet volt.

Magyarországon  a  modern  differenciálgeometriai  kutatásokat  Varga  Ottó  honosította 

meg. Varga legfontosabb vizsgálatai mind vonalelemekből felépített sokaságokra, ún. Finsler-

féle terekre vonatkoznak. L. Berwald és E. Cartan nyomán sikerült bevezetnie a Finsler-tér 

egyes pontjaiban egy egyszerűbb helyi geometriát, aminek a segítségével meg lehet határozni a 

Finsler-tér  fontos  geometriai  jellemzőit.  A Varga  Ottó  által  teremtett  differenciálgeometriai 

iskolából  kiemelkedik  Soós  Gyula  munkássága,  aki  a  japán  differenciálgeometriai  iskola 

eredményeihez kapcsolódva a mozgáscsoport transzformációit vizsgálja vonalelem-terekben.

A modern geometriakutatások másik szélén,  az ún. diszkrét geometriában is  kialakult  a 

felszabadulás  után  egy egyre  fontosabbá  váló  nagy iskola.  A vonalelem-terek  geometriája  a 

102 Aczél,  János:  Vorlesungen  über  Funktionalgleichungen  und  ihre  Anwendungen.  Berlin,  1961.  VEB 
Deutscher Verlag der Wissenschaften. 331 p.

103 Alexits, György: Convergence problems of orthogonal series. Bp., 1961. Akadémiai. IX, 350 p.



folytonosság fogalmára épül, olyan geometriai sajátságokat vizsgál, amelyeket speciális folytonos 

transzformációk nem változtatnak meg. A diszkrét geometria ezzel szemben különálló, elszigetelt 

geometriai  elemek  szabályos  ismétlődéseit  vizsgálja,  egyenlő  elemek  diszkrét  halmazában 

létesíthető szabályos elrendezéseket, s azokat az elveket, amelyek ilyen szabályos elrendezéseket 

eredményeznek.  Az  elmélet  eme  részében  „a  szabályos  elrendezéseket  rendezetlen,  kaotikus 

halmazokból generálják egy – tág értelemben vett – gazdasági elv rendező hatásával”.

Az idézet a magyar diszkrét geometriai iskola (s egyben az egész diszkrét geometria) egyik 

megteremtőjének, Fejes Tóth Lászlónak „Regular Figures” (Oxford, 1964) című könyvéből való. 

Ez a könyv a magyar matematikai irodalom legszebb alkotásai közé tartozik. Két részből áll, az 

első  rész  az  euklideszi  sík,  a  gömbfelület,  a  hiperbolikus  sík  szabályos  elrendeződéseket 

eredményező szimmetriát tárgyalja, s az euklideszi terek esetében a kettőnél nagyobb dimenziókra 

való általánosításokat. Az új és izgalmas rész a második. Itt Fejes Tóth főleg saját és iskolája 

vizsgálatait  ismerteti,  a  szabályos  alakzatoknak  ez  a  „genetikája”  elsősorban  az  ő  türelmes, 

évtizedes  munkája  nyomán  jött  létre.  „A szabályos  alakzatok  genetikája  –  írja  –  különböző 

szélsőérték-tulajdonságokkal jellemzi az alakzatokat.  A versenybe bocsátott  alakzatok osztálya 

esetében a szélsőérték-problémáknak egyszerűnek, természetesnek és általánosnak kell lenniük. A 

probléma  tartalmazhat  változó  paramétereket.  Ekkor  az  extremális  alakzatok  teljes  halmazát 

vizsgáljuk,  amely  a  benne  levő  szabályos  alakzatok  családja  természetes  általánosításának 

tekinthető.” Fejes Tóth tudománya a terek belső struktúrájának a vizsgálatával szinte a modern 

algebra geometriai megfelelőjének tekinthető.

A diszkrét geometria a modern matematika olyan területe, ahová nehéz tanulás és alapos 

előképzettség nélkül, tisztán józan értelme segítségével bárki eljuthat. Éppen ez a tudományág 

egyik szépsége. Fejes Tóth Clebschet idézi könyve bevezetőjében: „Az alak, forma által keltett, 

magasabb értelemben vett öröm az, ami a geométer igazi jellemzője”, és hozzáfűzi: „Szeretném 

ezt a nemes játékot életre hívni az olvasóban, s így megmutatnám, hogy Clebsch szellemében 

mindannyian geométerek vagyunk.” Egy másik, Párizsban élő magyar, Victor Vasarely szinte 

ugyanezekkel  a  szavakkal  indokolta  a  festészet  történetében korszaknyitó,  tiszta  geometrikus 

művészetét.
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