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kor (grg matematikusok)
Appolniosz (Kr. e. 262?,190?): a kpszeletek elmletnek kidolgoz ja, kor-

trsai a nagy geomternek neveztk. A kiszsiai Perga vrosban szletett, de
atalon Alexandriba kerlt, ott lt, s ott is halt meg. Annak a nagy hrmasnak a tagja, amelyet , valamint Euklidsz s Arkhimdsz alkotott a grg
matematika fnykorban.
Arisztotelsz (Kr. e. 384,322): Athnben lt loz fus, Platn tantvnya.
Znon ap riival foglalkozva kidolgozta a formlis logikt. Ezzel lehetv tette
a matematika deduktv, axiomatikus felptst.
Arkhimdsz (Kr. e. 287-212): minden idk egyik legnagyobb matematikusa. A sziciliai Szirakuza vrosban szletett s lt, itt is halt meg. Egy csillagsz a volt. Egy ideig Alexandriban tart zkodott, ahol bartsgot kttt
Eratoszthensszel s kt msik matematikussal. Velk levelezsben maradt
s felfedezseit mindig kzlte velk.
A r mai trtnszek sok legendt riztek meg (talltak ki?) letrl. A
hidrosztatika els trvnyre a vrosi kzfrdben jtt r. Ennek annyira
megrlt, hogy meztelenl kiszaladt az utcra s azt kiablta, hogy Heurka, heurka! (Megtalltam, megtalltam!) Innen ered a felfedeztetses tantsi
m dszer heurisztika neve.
Szlvrosa vdelmre hadigpeket szerkesztett, gy a vros kt vig ellenllt
a r maiak ostromnak. Vgl a vros elesett. A homokba rajzolt brin
tpreng tud st egy r mai katona lte meg a Ne zavard kreimet! felsz ltson
feldhdve.
Arkhimdsz volt az integrlszmts elfutra. Legbszkbb a gmb trfogatkpletnek levezetsre volt. Ennek brjt srjra vsette. Sok vvel ksbb Kr. e.. 75-ben a hres r mai sz nok, Cicero megtallta s helyrellttatta
a mr elvesztettnek hitt sremlket. Ksbb ismt elveszett, de 1965-ben egy
hotel ptkezsekor ismt rbukkantak.
#letrl Szva Istvn rt regnyt A szirakuzai ris cmmel. Voltaire
pedig gy rt r la: Arkhimdsz fejben tbb kpzeler volt, mint
Homroszban.
Diophantosz (250 krl): alexandriai matematikus, akinek letrl s
nemzetisgrl keveset tudunk. A grgk kzl egyedl  foglalkozott algebrval. Nevt rzik a diophantoszi egyenletek.
Eratoszthensz (Kr. e. 230 krl): az szak-afrikai Kirnben szletett. Sok
vet tlttt Athnben. Ptolemaiosz egyiptomi kirly meghvta Alexandriba
a neveljnek s a knyvtr igazgat jnak. Ids korban megvakult s nkntes
hhallt halt. Nevt rzi a prmszmok kiszrsre szolgl szita. mrte meg
elszr pontosan a Fld kerlett.
Eudoxosz (Kr. e. 408,355?): az Euklidsz eltti kor legjelentsebb matematikusa. Knidosz szigetn szletett. Arnyelmlete megoldotta az irracionalits
problmjt. Kimertsi m dszere az integrlszmts alapja.
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Euklidsz (Kr. e. 300 krl): az Elemek szerzje. #letrl keveset tudunk.
Platn akadmijn tanult Athnben. Az alexandriai matematikai iskola

megalapt ja.
Ismert mondsa szerint: a geometrihoz nem vezet kirlyi t. Ez volt a
vlasza az egyiptomi kirlynak arra a krdsre, hogy nincs-e valami knnyebb
t a geometria elsajttshoz, mint az Elemek ttanulmnyozsa.
Hron (75 krl): alexandriai matematikus s zikus. Kplett ma is alkalmazzuk a hromszg terletnek kiszmtsra.
Hiptia (meghalt 415-ben): a trtnelem els ismert nmatematikusa.
Alexandriban lt. Apja Theon, a neves kommenttor volt. Fanatikus keresztnyek ltk meg.
Menelaosz (100 krl): alexandriai matematikus s csillagsz. Megadta a
gmbhromszg de nci jt s bebizonytotta a r la elnevezett ttelt.
Papposz (300 krl): az alexandriai iskola s az egsz grg matematika utols nagy alakja. Kommentrjaib l ismerjk a korbbi nagy matematikusok
munkit. Felfedezte a projektv geometria egyik alapttelt, amit ksbb Pascal ltalnostott.
Pitagorasz (Kr. e. 585,500). Szamosz szigetn szletett. Sokat utazott,
jrt Egyiptomban is. A perzsk ell a dl-itliai Krotonba meneklt. Ott
megalaptotta a pitagoreusi iskolt, amely titkos szektaknt is mkdtt s
sok ldztetst szenvedett. A pitagoreusok alapoztk meg a szmelmletet s
fedeztk fel az irracionalitst. A Pitagorasz-ttel ma is a legismertebb s legtbbet alkalmazott matematikai ttel.
Platn (Kr. e. 427,347): grg loz fus, akinek nzetei nagy hatssal voltak a
matematika fejldsre. Athnban akadmit alaptott, ahol a ftrgy a matematika volt. Bejrata fltt ez a felirat volt olvashat : Ne lpjen ide be senki,
aki a geometrit nem ismeri.
Ptolemaiosz Klaudiosz (85?,165?): alexandriai csillagsz s matematikus,
az Almageszt szerzje. Trigonometriai tblzatait sokig hasznltk. Ttele
hrngyszgekre vonatkozik. dolgozta ki a geocentrikus vilgkpet.
Thalsz (Kr. e. 640?-546?): az els nv szerint ismert matematikus s loz fus.
A kiszsiai Miltoszban szletett. Jrt Egyiptomban is. Geometriai lltsokat
 kezdett elszr bizonytani. A Thalsz-ttel rzi nevt.
Znon (Kr. e. 450 krl): eleai loz fus, akinek ap rii nagy hatssal voltak a
matematikai gondolkods fejldsre.

Kzpkor s renesznsz
Abul-Vafa (940,998): Bagdadban mkd arab matematikus s csillagsz.

Bevezette a tangens szgfggvnyt s bebizonytotta a gmbhromszgtan szinuszttelt.
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Alcuin (735,804): angol szerzetes, akit Nagy Kroly frank uralkod hvott

udvarba tantani. rt egy hossz idn keresztl hasznlt feladatgyjtemnyt.
Al-Hvrizmi (780?,850?): a legnagyobb hats arab matematikus. Kt
mvbl ismerte meg Eur pa az algebrt s a hindu-arab szmrst. F mvnek
cmbl szrmazik az algebra sz , nevbl pedig az algoritmus kifejezs. #letrl
csak annyit tudunk, hogy Bagdadban lt egy ideig al-Mam n kalifa udvarban.
Al-Karhi (1029 krl): perzsa szrmazs bagdadi matematikus. Algebra knyvben elsknt oldott meg msodfokra visszavezethet magasabbfok
egyenleteket.
Al-Ksi (?,1429): irni szlets, Szamarkandban mkd matematikus. Az
arab matematika utols nagy alakja. A szmolsi m dszerek tovbbfejlesztje:
iterci s m dszer egyenletek gykeinek meghatrozsra, tizedes trtek alkalmazsa.
Arjabhata (476,550?): hindu matematikus s csillagsz. 499-ben rt sszefoglal mvbl ismerjk a hinduk eddig elrt eredmnyeit. Verses szinusztblzata pontos.
At-Tuszi, Naszireddin (1201,1274): perzsa szrmazs matematikus s csillagsz. Egy ideig Bagdadban mkdtt. Kpessgeit a h dt mongolok is
megbecsltk. 1256-ban Hulagu knnak, Dzsingisz kn unokjnak udvarba,
a mai Tabriz melletti Maragba hvtk. A kn csillagvizsgl t ptett szmra,
amely hamarosan a Kelet tudomnyos kzpontja lett.
A trigonometrit a csillagszatt l fggetlen tudomnny tette. Pontos tblzatot ksztett mind a hat szgfggvnyre. Eur pa csak a XVII. szzadban
ismerte meg mveit az angol Wallis fordtsa nyomn.
Bhszkara (1114,1185?): a legnagyobb kzpkori hindu matematikus.
Udzsainban mkdtt, az akkori India tudomnyos kzpontjban. Lilavati (Elb!vl) cm feladatgyjtemnye nagyon sok rdekes feladatot tartalmaz. A
negatv szmokat s a nullt elfogadta s hasznlta. Msodfok diophantoszi
egyenleteket is meg tudott oldani.
Boetius (480?,524): r mai loz fus s matematikus. A skolasztika megalapoz ja. A hagyomny szerint vrtanhallt halt. Aritmetikja csaknem ezer vig
volt iskolai tanknyv.
Bombelli, Raffael (1530,1572): a XVI. szzad utols nagy bolognai matematikusa. Algebrjban a casus irreducibilis problmjt a kpzetes szmok
bevezetsvel oldotta meg. Tovbbfejlesztette az algebrai szimbolikt is.
Brahmagupta (598,660): a kzp-indiai Udzsainban l s dolgoz hindu matematikus. Hsz ktetes fmvbl 12 trgyalt aritmetikt s algebrt. Elsknt
tekintette a nullt is szmnak. Megadta a lineris diophantoszi egyenletek ltalnos megoldst.
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Briggs, Henry (1561,1630): angol matematikus, az oxfordi egyetem tanra.
Napierrel kezdte el, de egyedl fejezte be a tizes alap logaritmustblzat

ksztst.

Cardano, Girolamo (1501,1576): olasz matematikus, zikus, orvos s loz -

fus. 1545-ben megjelent korszakalkot mve (Ars Magna ) tartalmazza a harmad
s negyedfok egyenletek megoldsi m dszert. Ezzel haladta tl Eur pa az
kori grg s a kzpkori arab eredmnyeket. &ttr mvet rt a kockajtkok
matematikai elemzsrl is.
Cardano a matematikatrtnet egyik legrdekesebb egynisge. Egy jogsz
trvnytelen gyerekeknt szletett Paviban. Miln ban ntt fel, apja hzban,
aki lettrsknt maghoz vette anyjt. Paviban kezdett jogot tanulni, majd
1524-ben a pduai egyetem orvosi karra iratkozott be. Mindenkppen hres
ember akart lenni. Ebben a szegnysg s kt a tragikus halla sem gtolta meg.
33 ves korban lett a miln i szegnyhz orvosa s iskoljnak tanra. Sorra
rta orvosi, matematikai, zikai, csillagszati s loz ai mveit. Hamarosan
a miln i orvosi kollgium igazgat ja, a paviai egyetem rektora s a bolognai
egyetem tanra lett. Eur pa leghresebb orvosaknt sokat utazott. Egy idre
brtnbe is kerlt, mert horoszk pot tett kzz Jzus letrl. A kplete krli
bonyodalmakr l mr rtunk a 6. fejezetben. Visszavonulsa utn R mban lt
a Vatikn asztrol gusaknt. 'ngyilkos lett azon a napon, amikor a csillagok
llsa szerint meg kellett halnia.
Chuquet, Nicolas (1445?,1500?): francia orvos s matematikus. Tovbbfejlesztette az algebrai jellsrendszert. Elszr hasznlt negatv s nulla kitevj
hatvnyt.
Drer, Albrecht (1471,1528): Renesznsz kori nmet fest. A Gyula melletti Ajt s kzsgben szletett, hasznlta az ajt si nemesi elnevet. Tanulmnyozta a perspektva tant, a szgharmadols problmjt. Bvs ngyzetet
szerkesztett s hatssal volt a szmjegyek mai formjnak kialakulsra.
Ferrari, Ludovico (1522,1565): olasz matematikus. Cardano inasa, majd
tantvnya. A negyedfok egyenlet megoldsi m dszernek felfedezje.
Fibonacci, Leonardo Pisano (1175?,1250): a kzpkor legnagyobb matematikusa. Bonaccio pisai keresked a, innen a Fibonacci nv. Egy szak-afrikai
vrosban ntt fel, majd kereskedelmi utazsokat tett Egyiptomban, Sziriban,
Grgorszgban s Sziciliban. Rviddel hazatrte utn publiklta hres Liber
Abaci cm mvt. A knyv nagymrtkben elsegtette az arab algebra s a
hindu-arab szmrs elterjedst Eur pban. Nevt rzi a Fibonacci-sorozat.
Gerbert, D'Aurillac (950?,1003): francia tud s szerzetes. 999-ben II. Szilveszter nven r mai ppa lett. Az ltala kldtt koronval koronztk meg
Szent Istvn kirlyunkat. alaptotta az esztergomi rseksget. Spanyolorszgban tanulva ismerkedett meg a hindu-arab szmrssal, amelynek szmjegyeit az  abakusza rvn ismerte meg Eur pa.
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Girard, Albert (1593,1632): holland matematikus, aki elsknt tekintette a

negatv szmokat a pozitv szmokkal egyenrangaknak. Megsejtette az algebra
alapttelt. Megadta a gykk s egytthat k kzti sszefggs teljes alakjt.
Ibn Kurra, Szbit (826,901): bagdadi arab matematikus, a grg mvek
fordtsnak megszervezje. A legfontosabbat  maga fordtotta le. Kpletet
adott bartsgos szmok ellltsra s megadta a Pitagorasz-ttel egyfajta
ltalnostst (Szbit-ttel).
Ludolph, Van Ceulen (1540,1610): holland mrnk s matematikus. Harminct tizedesjegyig szmtotta ki a  rtkt, amit ma is gyakran neveznek
Ludolph-fle szmnak.
Napier, John (1550,1617): sk t fldbirtokos, aki kedvtelsbl foglalkozott
matematikval s csillagszattal. Az els logaritmustblzat elksztje.
Omar Khajjam (1048,1131): a perzsk nemzeti kltje. Emellett neves matematikus, csillagsz s loz fus. Tehetsgre mr atal korban fel gyeltek s
a szultn udvarba hvtk. Ezutn Iszfahnban lt a trk szultn prtfogsa
alatt. 1079-ben megreformlta a perzsa naptrt. gy az csak 5000 venknt
tved egy napot, mg a mi naptrunk 3330 venknt. A perzsk azonban ksbb
ttrtek a mohamedn holdnaptrra.
Algebrja tlhaladja al-Hvrizmit. Harmadfok egyenleteket is old meg
kpszeletek segtsgvel. Foglalkozott az V. posztultummal a ksbb Saccherirl elnevezett ngyszg segtsgvel. Hozzjrult a trtfogalom kialakulshoz.
Oresme, Nicole (1323?,1382): a kzpkori matematika utols nagy alakja. A
franciaorszgi Caen mellett szletett. A prizsi egyetemen tanult zikt s matematikt, majd a teol git vgezte el. Ezutn teol git tantott, majd kanonok,
vgl pspk lett. Kornak egyik legmveltebb s legsokoldalbb elmje volt.
Jelentsek zikai eredmnyei. Az angol Bradwardine munkssgt folytatva
bevezette a trtkitevs hatvnyokat.
Pacioli, Luca (1445?,1509): olasz matematikus. 1494-ben megjelent f
mvnek jelentsgt a sz rvidtsekbl ll algebrai jelrendszer alkalmazsa
adja.
Regiomontanus (1436,1476): eredeti neve Johannes Mller volt. A renesznsz kor szoksa szerint szlvrosnak, Knigsbergnek latin nevt vette fel.
A XV. szzad legnagyobb matematikusa s csillagsza volt.
Lipcsben, majd Bcsben tanult. Esztergomban tlttt nhny vet. Ezutn
4 vig a Mtys kirly ltal alaptott pozsonyi egyetemen tantott. 1468 s
1471 kztt a budai kirlyi udvarban lt s dolgozott. Itt rta azt a csillagszati
mvt, amelynek tblzatait Kolumbusz is hasznlta Amerika felfedezsekor.
Knyve haznkban is a legelterjedtebb csillagszati m volt. Cmlapjn a szerz
nevnek magyar vltozata, Kirlyhegyi Jnos szerepelt.
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Regiomontanus 1471-ben Nrnbergbe kltztt, majd 1475-ben a ppa
R mba hvta, hogy kzremkdjn a naptr megreformlsban. Rvidesen
azonban pestisben meghalt.
Elszr  fordtotta le Diophantosz mveit latinra. Fggetlentette a
trigonometrit a csillagszatt l. Bevezette a tetszleges gykmennyisg fogalmt s kidolgozta mveleti szablyait.
Stevin, Simon (1548,1620): holland matematikus, zikus s mrnk. A tizedestrtek bevezetje.
Stifel, Michael (1487,1567): nmet matematikus. Elfogadva a negatv
egytthat kat, egysges eljrst adott msodfok egyenletek megoldsra.
Tartaglia, Niccolo Fontana (1500,1557): velencei szmol mester. A harmadfok egyenletek megoldsi eljrsnak egyik felfedezje. Alulmaradt a Cardanval folytatott elsbbsgi vitban.
Vite Francois (1540,1603): francia matematikus, a szimbolikus algebra kidolgoz ja.
Jogsz s parlamenti kpvisel volt, kedvtelsbl zte a matematikt.
Sokoldalsgt a francia udvar is ignybe vette. Megfejtette a spanyolok megfejthetetlennek vlt k djt, ezzel segtve az ellenk vvott hbort.
Betjellseket bevezetve lehetv tette az egyenletek ltalnos alakjnak s
megoldsnak felrst. Megllaptotta a gykk s egytthat k sszefggst
nhny esetre (Vite-formulk). Kidolgozta az algebrai mennyisgekkel val
mveletek szablyait.

jkor (XVII. s XVIII. szzad)
Agnesi, Mria Gaetana (1718,1799): Neves olasz matematikusn. Miln -

ban szletett, tehetsge korn megmutatkozott. volt az els matematikus
professzorn. XIV. Benedek ppa nevezte ki a bolognai egyetemre. rt egy
ktktetes mvet az algebrr l s az analzisrl. A knyvet francira is lefordtottk, s a francia egyetemek sokig hasznltk tanknyvknt. Nevt rzi az
Agnesi-fle boszorknygrbe.
Barrow, Isaac (1630,1677): angol matematikus, a cambridge-i egyetem
tanra. Nemes gesztusknt tadta katedrjt tantvnynak Newtonnak, elismerve ezzel annak zsenijt.
maga is sokoldal s tehetsges ember volt.
Karakterisztikus hromszgvel a di(erencilszmts megszletst segtette
el.
Bayes, Thomas (1702,1761): angol pap, akinek letben egyetlen mve sem
jelent meg. A val sznsgszmts s a matematikai statisztika egyik ttrje
volt (Bayes-ttel, becslselmlet). Nevt a feledstl Laplace mentette meg.
Bernoulli, Jacob (1654,1705): a vilgnak sok matematikust s tud st ad
svjci Bernoulli csald taln legnevesebb tagja. Az eredetileg +andriai csald
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a vallsldzsek ell meneklt a protestnsok egyik menedkhelynek szmt
Svjcba, ahol Baselben telepedtek le.
Jacob teol git kezdett tanulni, de miutn Leibniz foly iratb l megismerte az analzist, Johann testvrvel egytt elhatroztk, hogy matematikusok lesznek. A Bernoulli testvrek voltak Leibniz els kveti, tanainak
tovbbfejleszti s elterjeszti. Eredmnyeik j rszt kzsen rtk el, gy azok
nehezen vlaszthat k el szerzk szerint.
A polrkoordintk s a logaritmikus spirlis felfedezse, a varici szmts
megalapozsa, a kombinatorikus val sznsgszmts m dszereinek kidolgozsa, valamint tbb di(erencilegyenlet megoldsa Jacob nevhez fzdik.
1687-t l hallig vezette a baseli egyetem matematikai tanszkt.
Bernoulli, Johann (1667,1748): Jacob ccse, eredetileg orvosnak kszlt.
1692-ben orvosdoktorr avattk Baselben. 1695-tl a groningeni egyetemen
tantott matematikt, majd btyja halla utn tvette annak tanszkt a baseli
egyetemen. Kt a szintn kivl matematikus lett.
Nagyobb munkt nem rt, de kornak egyik legnagyobb hats tanra s
tud sa volt. Tantvnya volt Euler s Hatvani Istvn is. Eladsaiban
szerepelt az az eljrs, amit ma L'Hospital szably nven ismernk.
Foglalkozott a rezg hr problmjval, bevezette az analitikus fggvny fogalmt, megkezdte a komplex vltoz s fggvnyek vizsglatt. Btyjval egytt
megrta az analzis els tanknyvt.
Testvrvel val kapcsolatt az egyttmkds jellemezte, de nem volt
mentes a versengstl sem. Problmkat tztek ki egymsnak s a megoldsok helyessgrl vitatkoztak.
Cavalieri, Bonaventura (1598,1647): olasz matematikus s csillagsz,
Galilei tantvnya. 1629-ben a bolognai egyetem tanra lett. Kidolgozta az
oszthatatlanok m dszert, amivel elsegtette az integrlszmts kialakulst.
Cramer, Gabriel (1704,1752): svjci matematikus s loz fus. Szablya
rvn a szablyos lineris egyenletrendszerek determinnsok segtsgvel oldhat k meg.
D'Alembert, Jean Le Rond (1716,1783): francia matematikus s zikus, a
francia felvilgosods egyik kiemelked egynisge.
Elhagyott gyerekknt talltak r egy templom kzelben. Egy zvegyasszonynl nevelkedett. Tehetsge hamar megmutatkozott s plyja tretlenl
velt felfel. 1754-ben mr a francia akadmia titkra volt.
A di(erencilegyenletek elmletnek egyik kidolgoz ja. Az analzist igyekezett a hatrrtkfogalomra pteni. Sokat fradozott az algebra alapttelnek
bizonytsn.
Desargues, Gerard (1593,1662): francia mrnk s matematikus. A projektv geometrit megalapoz mvt kortrsai nem mltattk gyelemre. A
m minden nyomtatott pldnya elveszett. A Desargues-ttel egy fennmaradt
kziratos msolatb l vlt ismertt, amit Descartes egyik tantvnya ksztett.
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Descartes, Ren (1596,1650): francia matematikus, zikus s loz fus.

Az analitikus geometria megalapozsval j korszakot nyitott a matematika
trtnetben.
Gazdag nemesi csaldb l szrmazik. Nyolc vesen a jezsuitk egyik iskoljba kerl. Onnan 1612-ben Prizsba megy s Mersenne-tl matematikt tanul.
1617-ben katonnak ll be a holland Orniai Mricz herceg hadseregbe.
Innen a bajor hadsereghez szegdik. Katonskodsa sorn sok csatban vesz
rszt s sok orszgban megfordul, kztk haznkban is. #rsekjvr ostromakor
szemtanja vezre hallnak. Egy idre elmegy a kedve a katonskodst l s
visszatr Prizsba.
1629-ben Hollandiban telepedik le s ott l 20 vig. Nem nsl meg, idejt
egy ltalnos megismersi m dszer keressnek szenteli. A skolasztika ellenfeleknt hisz az rtelmi megismersben. Erre utal hres mondsa: Gondolkodom, teht vagyok. 1637-ben jelenik meg az rtekezsek a mdszerrl cm
mve, amelyben a termszetkutats ltalnos m dszereit dolgozza ki. A koordintam dszert a m Geometria fggelke tartalmazza.
1649-ben Krisztina kirlyn meghivsra Svdorszgba megy az akadmia
megszervezsre. Gyenge szervezete azonban nem brja az szaki klmt s 1650
elejn tdgyulladsban meghal. Halla utn 17 vvel holttestt visszaviszik
Prizsba s a Panthonban temetik el.
Euler, Leonhard (1707,1783): a XVIII. szzad legnagyobb s minden idk
egyik legtermkenyebb matematikusa.
Reformtus lelksz aknt szletett a svjci Baselben. Teol git kezdett tanulni, de tbb kedvet rezve a matematikhoz Johann Bernoulli tantvnya
lett. Bejratos volt a hzhoz s bartsgot kttt tanra kt val, Nicolauszszal s Daniellel. Kivl an vgezte el az egyetemet, llst mgsem sikerlt szereznie.
A kt Bernoulli  1725-ben a Nagy Pter cr ltal akkor alaptott
szentptervri akadmira kerlt. #rteslvn r la, hogy Eulernek nincs llsa,
meghvattk t is  az lettani osztlyra, mert csak ott volt reseds. Mivel
Daniel hamarosan visszament Baselbe, gy Euler tkerlt az  helyre s az
akadmia els szm matematikusa lett.
Tizenngy vig maradt Szentptervron. Ez alatt 130 mvet rt meg, nevelte
a tudomnyos utnp tlst s Oroszorszg trkpeinek szerkesztsn is dolgozott.
1735-ben egy szembetegsg s a megerltetett munka kvetkeztben fl szemre
megvakult.
1741-ben elfogadta Nagy Frigyes porosz kirly meghvst a berlini akadmia lre. A szentptervri akadmia tovbbra is tagjnak tekintette s zetst
is foly stotta szmra. Erre szksge is volt Eulernek, hiszen kt hzassgb l
szletett 13 gyermekrl kellett gondoskodnia. Legidsebb b l ksbb neves
zikus lett. A berlini veket fmjelzi mg mintegy 275 ktetnyi tudomnyos
munka is.
A porosz udvar rideg lgkrt nem tudta megszokni, ezrt rmmel fogadta
Nagy Katalin crn meghvst s 1766-ban csaldost l visszakltztt Szent446
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ptervrra. Az letbl mg htralev 17 vet is munkval tlttte. Ebben az
sem gtolta, hogy kzben teljesen megvakult. Mintegy 415 ktetet diktlt le
inasnak s tantvnyainak.
Euler kziknyvei tfogjk s szintetizljk az egsz XVIII. szzadi matematikt. A felsbb matematikai jellsek j rsze tle szrmazik. A matematika szinte minden terletn maradand t alkotott. Mvei sok ksbbi kutats
kiindul pontjul szolgltak. Gauss joggal rta, hogy  Euler mveinek tanulmnyozsa mindig a legjobb iskola lesz : : : s semmi ms nem p tolhatja.
Fermat, Pierre (1601,1665): francia matematikus. Toulouse-ban lt, a vrosi
kzigazgats jogsza volt, csak szabad idejben foglalkozott matematikval.
Eredmnyeibl keveset publiklt, azokat inkbb levelezs tjn kzlte bartaival. Pascallal folytatott levelezsnek eredmnye a val sznsgszmts
megalapozsa lett. Fermat rakta le a modern szmelmlet alapjait s dolgozta ki a koordintam dszert Descartes-ot megelzen. A di(erencilszmts
egyik elksztje volt. Amatr ltre a XVII. szzad legnagyobb francia matematikusa lett. A Fermat-fle prmek s a nagy Fermat-ttel fontos szerepet
tltttek be a matematika fejldsben.
Gregory, James (1638,1675): sk t matematikus, zikus s csillagsz. Itliai
tart zkodsa alatt megismerkedett Cavalieri munkssgval. Hazatrse utn
egyetemi tanr lett. Az analzis egyik elksztje. Az arctg x sora viseli nevt.
Huygens, Christiaan (1629,1695): holland zikus, matematikus s csillagsz. Hgban szletett, majd Leydenben tanult. 1665-ben Prizsba kltztt, ahonnan csak 1687-ben trt haza. A francia akadmia alapt tagja.
1689-ben Angliba ltogatott, ahol tallkozott Newtonnal.
Az els val sznsgszmtsi knyv szerzje. Elssorban zikusknt s
feltall knt ismert. 1656-ban feltallta az inga rt. Kidolgozta a fnytrs,
az tkzs s a zika inga elmlett.
Kepler, Johann (1571,1630): nmet csillagsz, zikus s matematikus. Az
integrlm dszerek egyik kidolgoz ja, a kzismert Kepler-trvnyek felfedezje.
Stuttgart kzelben szletett. Grazban jrt egyetemre. Prgban lett
II. Rudolf csszr udvari csillagsza. Matematikval csak kedvtelsbl
foglalkozott.
Lagrange, Joseph Louis (1736,1813): francia matematikus, zikus s csillagsz. Euler utn a legjelentsebb XVIII. szzadi matematikus.
Torinoban szletett egy olasz s francia eredet csald tizenegyedik gyerekeknt. Testvrei kzl csak  rte el a felnttkort. Apja katonatiszt volt. Iskoli
elvgzse utn a torinoi katonai akadmin tantott matematikt. Mr atalon
elrte legfontosabb eredmnyeit s nagy hrnvre tett szert.
1766-ban Nagy Frigyes porosz kirly Berlinbe hvta Euler helyre azzal,
hogy a legnagyobb matematikusnak a legnagyobb kirly mellett van a helye.
Lagrange elfogadta a meghvst s hsz vig maradt Berlinben. Ezutn Prizsba ment, ahol az jonnan alaptott #cole Polytechnique tanra s igazgat ja lett.
Sokat tett az intzet hrnevnek megalapozsrt.
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A forradalom eszmirt lelkesedett, de viszolygott terrorjt l. A nagy
kmikus, Lavoisier lefejezsrl gy vlekedett: A cscselknek egy percig sem
tartott annak a fejnek az eltvoltsa, amit egy vszzad sem fog tudni p tolni.
Lagrange 56 ves korban nslt meg, egy bartjnak nla csaknem 40
vvel atalabb lnyt vette el. A hzassg idelisnak bizonyult.
Eulerhez hasonl an Lagrange munkssga tfogja szinte az egsz XVIII.
szzadi matematikt. Fizikai eredmnyei szintn alapvetek. Legfontosabb
mve az 1788-ban kiadott Analitikus mechanika, amely sszefoglalja s a
mechanikra alkalmazza a matematika jkori eredmnyeit. Nevt rzi tbbek
kztt a vges csoportokra vonatkoz Lagrange-ttel.
Lambert, Johann Heinrich (1728,1777): svjci matematikus, csillagsz
s zikus. Szegny csaldb l szrmazott s fknt nkpzssel szerezte meg
tudst. Elsknt bizonytotta be a  s az e irracionlis voltt. A Lambertngyszg rvn egyik elksztje a nemeuklidszi geometria felfedezsnek. Egy
ideig Eulerrel dolgozott egytt a berlini akadmin.
Laplace, Pierre Simon (1749,1827): francia matematikus, zikus s csillagsz. Beaumontban szletett szegnyparaszti csaldb l. A helyi katonai iskola
nvendke, majd tanra. A kivl kpessg s ambici zus atalember azonban
tbbre vgyik s hamarosan Prizsba megy. D'Alembert tmogatsval az
#cole Militaire tanra lesz. Huszonngy vesen mr az akadmia levelez tagja.
Politikai ambci i is voltak s gyesen manverezett a francia forradalom gyorsan
vltoz krlmnyei kztt. Buzg republiknusknt kezdte, majd Napoleon
alatt rvid ideig belgyminiszter s a csszrsg gr fja lett. A restaurci utn
pedig a kirlyt l kapott marquis cmet.
Ha politikusknt nem is mindig, de tud sknt vgig megbecslsnek rvendett. A atal tud sokat mindig nzetlenl segtette. Nyolcvanht ves korban
hunyt el.
Laplace sszesen 90 nagyobb llegzet mvet rt. Kt legfontosabb munkja az tktetes gi mechanika (1819,1825) s A valszn!sgszmts analitikai
elmlete (1812). Az elbbi a bolyg k mozgstrvnyeinek kutatsban Newton
ta elrt eredmnyeket foglalja ssze, az ut bbi pedig a val sznsgszmts
els monogr ja. Nevhez fzdik az els kozmog nai elmlet, a determinnsok kifejtsi ttele, a fggvnyek Laplace-transzformci ja s a potencilelmlet
Laplace-fle egyenlete.
Legendre, Adrien Marie (1752,1833): francia matematikus, az #cole Polytechnique tanra. Kitn tanknyvei sokig pldul szolgltak a tanknyvr knak. Szgttelei rvn a nemeuklidszi geometria egyik elfutra. Jelentsek
szmelmleti eredmnyei. Az alkalmazott matematikban a Legendre-fle differencil egyenlet s a Legendre-fggvnyek rzik nevt.
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646,1716): nmet matematikus s loz fus. A XVII. szzad legsokoldalbb elmje, Newtonnal egytt a matematikai
analzis megalapoz ja. Jelentsek a biol giban, a geol giban, a nyelvszetben,
a teol giban s a jogban elrt eredmnyei is.
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Lipcsben szletett. Mr gyermekkorban megtanult latinul s grgl. Jogot kezdett tanulni szlvrosa egyetemn, de mikor atal kora miatt megtagadtk tle a doktori cmet, Nrnbergben folytatta tanulmnyait. Fel gyeltek egy jogi tanulmnyra s a mainzi vlaszt fejedelem szolglatba fogadta. Diplomciai feladatokkal bztk meg. Ezek sorn 1672-ben eljutott Prizsba. Egy vi ott tart zkodsa alatt Huygens tantotta matematikra. Ekkor
kezddtt levelezse Newtonnal, aki krsre ismertette vele nhny eredmnyt.
A kvetkez vet Leibniz Londonban tlttte. Bemutatott az akadminak egy
szmol gpet, aminek eredmnyeknt a Royal Society tagja lett.
Az analzis alaptteleit mr 1677-ben felfedezte, amirl egy Newtonnak rt
levele tanskodik. Eredmnyeit elszr az ltala elindtott Acta Eruditorum ban
kzlte, ami a vilg els tudomnyos foly irata volt. Newton sajt eredmnyeit
1687-ben publiklta, elismerte Leibniz rdemeit. Hasonl an jrt el Leibniz is
vele szemben.
Az analzis megalapozsa krli elsbbsgi vitt Newton tiszteli robbantottk ki 1699-ben. Azzal vdoltk Leibnizet, hogy ellopta Newton
felfedezst, csak a jellseket vltoztatta meg. Leibniz ahhoz az angol akadmihoz fordult a vdak tisztzsa cljb l, amelynek trtnetesen
Newton volt az elnke. A vizsglat Newtonnak adott igazat. Ezutn a kt
tud s viszonya megromlott. Szemlyeskedstl sem mentes vitjuk azt igazolja,
hogy mg az emberisg legkivl bb elmi sem mentesek a hzelgk ltal tpllt
hisgt l s kicsinyessgtl.
A tudomnytrtnet rtkelse szerint az analzist a kt tud s egymst l
fggetlenl alapozta meg (lsd Newton,Leibniz ttel). Newton elbb jutott
el eredmnyeihez, a publiklsban viszont Leibniz volt az els. Jellsei s
terminus technicusai szerencssebbek voltak. A fejlds tovbbi irnyt Leibniz
tantvnyai szabtk meg, elssorban a Bernoulli testvrek.
Leibniz 1676-ban Hannoverbe kltztt, ahol a herceg knyvtrosa lett.
Sok ideje maradt a tudomnyos munkra, legtbb matematikai mvt 1682,
1692 kztt publiklta. 1700-ben megalaptotta a berlini akadmit. Ksbb
kzremkdtt a drezdai, a bcsi s a szentptervri akadmia ltrehozsban
is. Newtonnal folytatott vitja miatt megkeseredve s elhagyottan halt meg.
Leibniz kezdte meg a matematikai logika megalapozst is, Descarteshoz hasonl an az ltalnos megismersi m dszert keresve. #rdeme mg a polinomilis ttel bizonytsa s a determinnselmlet megalapozsa.
Maclaurin, Colin (1698,1746): sk t matematikus. Plyafutst csodagyerekknt kezdte: 11 vesen rettsgizett, 15 vesen magiszteri fokozatot szerzett,
19 vesen mr a aberdeeni Marishal College matematika tanszknek vezetje. Els munkjt 21 ves korban publiklta. Cme Rendszeres geometria
volt s fontos algebrai geometriai eredmnyeket tartalmazott. Egy ksbbi
munkjban Newton +uxi elmlett fejlesztette tovbb. Ebben a mben szerepelt a Maclaurin-sor is, amely a Taylor-sor specilis esete.
Mascheroni, Lorenzo (1750,1800): olasz matematikus, a Mohr-Mascheroni
ttel egyik felfedezje. Grg nyelvet s kltszetet tant tanr volt
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szlvrosban, Castagnetaban, majd Paviban. Ksbb kezdett foglalkozni
matematikval, olyan eredmnyesen, hogy a paviai egyetem tanra lett. Bartja lett a matematikusokat kedvel Napleonnak s Prizsba kltztt. Ott is
halt meg.
Mohr, Georg (1640,1797): dn matematikus. 1672-ben megjelent knyvben
mr szerepel Mascheroni azon eredmnye, hogy minden euklidszi szerkeszts
elvgezhet csupn krzvel. Mve feledsbe ment, csak 1928-ban bukkantak
r.
Moivre, Abraham De (1677,1754): francia szrmazs angol matematikus. Hugenotta csaldja a vallsldzsek ell meneklt Angliba 1685-ben.
A val sznsgszmts egyik ttrje s a komplex szmok hatvnyozsra
vonatkoz Moivre-kplet nvad ja.
Monge, Gaspard (1746,1818): francia matematikus s mrnk. Az brzol
s a di(erencilgeometria megalapoz ja.
A szegny csaldb l szrmaz s tehetsges Monge mr 16 vesen instruktor volt zikb l egy lyoni iskolban. Ezutn rajzol lett a mezieresi katonai
akadmin. Munkja sorn fedezte fel a ktkpskos brzols elnyeit. Eredmnyeit sokig katonai titokknt kezeltk. 1768-ban a matematika, 1771-ben a
zika professzora lett az akadmin.
1780-ban Prizsba kerlt. Tevkenyen rszt vett a forradalomban. Egy ideig
tengerszeti miniszter s a hadsereg fegyverelltsrt felels biztos volt. Dnt
szerepe volt a hres #cole Polytechnique megszervezsben (1795). Napleon
csodl ja volt s Fourier-rel egytt elksrte sikertelen egyiptomi hadjratra
is 1798-ban. Ezutn visszatrt a tantshoz. J elad volt, sok neves matematikus kerlt ki a keze al l. A royalista restaurci kor, 1815-ben elvesztette
llst s nemsokra meghalt.
Newton, Isaac (1642,1727): angol zikus, matematikus s csillagsz. A
mechanika alaptrvnyeinek felfedezje s a matematikai analzis egyik megalapoz ja.
1642 karcsonyn szletett Woolsthhorpe-ban rgi kisnemesi csaldb l.
Gazdlkod apja nem sokkal szletse eltt meghalt. Anyja ksbb frjhez
ment egy paphoz. A kis Newton hanyag s rossz tanul knt kezdte plyafutst. Ezrt a msodszor is megzvegylt anyja, a msodik hzassgb l
szletett hrom testvrvel egytt visszavitte az apai birtokra s gazdlkodsra
fogta. Ez a m dszer bevlt, mert ezutn Newton elkezdett tanulni s ksrletezni. Kis gabonarlt ksztett, amit egy egr hajtott- vzmeghajts fa rt
konstrult. Ezeket ltva anyja visszakldte tanulni.
Tizennyolc vesen lett a cambridge-i Trinity College hallgat ja. A matematika irnt ekkor kezdett rdekldni. Attanulmnyozta a klasszikusokat s
23 vesen mr fontos felfedezseket tett. Kiterjesztette a binomilis ttelt
trtkitevkre s kidolgozta a +uxi elmletet. 1665-ben loz ai vgzettsget
szerzett, majd a kitrt pestisjrvny ell visszatrt szlfalujba.
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Ott eshetett meg vele 1666-ban a Newton almja nven ismert trtnet.
Eszerint a fr l a fejre es alma vezette az ltalnos tmegvonzs trvnynek
felfedezsre. A trtnetet Voltaire terjesztette el. A fa ksbb kidlt, de tulajdonosa szket csinltatott belle, amit az rdekldk ma is megcsodlhatnak.
Ugyanebben az vben dolgozta ki a di(erencil- s integrlszmts alapjait is.
1667-ben Newton visszatrt Cambridge-be s magiszteri fokozatot szerzett zikb l. 1669-ben professzora, Barrow tadta tanszkt a 27 ves
Newtonnak, elismerve ezzel tantvnya zsenijt. Els eladsaiban optikval foglalkozott, ksrleteibl jszer kvetkeztetseket vonva le. Emiatt annyi
tmads rte konzervatv tud strsai rszrl, hogy ezutn vakodott nyilvnossgra hozni j felfedezseit. gy a mr 1666-ban felfedezett tmegvonzsi ttelt
s az analzis alapttelt csak 1687-ben publiklta a Termszettudomnyok matematikai alapjai cm fmvben. Ez a m tartalmazza Newton csaknem
minden lnyeges eredmnyt s megalapozta elvitathatatlan tekintlyt.
Az angol akadminak 1672-tl tagja, 1703-t l hallig elnke. 1689-tl
parlamenti kpvisel. Az egyetemet kpviselte, de az lseken soha nem sz lalt
fel.
#letben trst jelentett anyja halla s 1692-ben kezdd betegsge. Ezutn
mr nem tett semmilyen fontos felfedezst. #letnek utols veit bernykolta
Leibnizcel folytatott elsbbsgi vitja, amit tiszteli indtottak el. A vitr l
Leibniz letrajzban rtunk.
A kls elismersek vgigksrtk Newton lett. 1695-ben a kirlyntl
lovagi cmet kapott. 1699-ben a pnzverde igazgat ja s a prizsi akadmia
tagja lett. Nyolcvanves kora utn visszavonult a csaldi birtokra, unokahga
csaldjhoz. Nyolcvant vesen mg vllalkozott egy londoni utazsra, de ez mr
nagyon megviselte s megrkezse utn egy h nappal maghalt. A westminsteri
aptsgban temettk el. Srjn ez olvashat latinul: 'rvendjenek a haland k,
hogy az emberi nemnek ilyen s ekkora dsze akadt.
A kortrsak s az ut kor is elismeri Newton zsenijt s korszakalkot
munkssgt. maga szernyebben vlekedett errl: Csak azrt lttam egy
kicsit messzebbre a tbbieknl, mert risok vlln lltam.
Pascal, Blaise (1623,1662): francia matematikus s zikus. A projektv
geometria s a val sznsgszmts egyik megalapoz ja.
Matematikus apja hamar felismerte a tehetsgt s segtette kibontakozst. A Pascal-ttelt 16 ves korban fedezte fel. Tizennyolc ves, amikor
szmol gpet szerkeszt, hogy apja munkjt segtse. Fermattal folytatott levelezse sorn lerakjk a val sznsgszmts alapjait. Vizsglataiban alkalmazta
az n. Pascal-hromszget. A hidrodinamikban is megrktette a nevt.
Keveset publiklt, de kiterjedt levelezse sorn sok tlettel segtette tud strsait. Leibniz pldul azt rta, hogy a karakterisztikus hromszg tlett Pascalt l kapta.
Gyenge egszsgi llapota miatt 25 ves korban felhagyott a matematikval
s kolostorba vonult. A teol ginak kvnta szentelni lett, de idnknt visszatrt a matematikhoz. Rvid letnek utols veiben irodalmi mveket is rt,
amelyek a francia irodalom gyngyszemei kz tartoznak.
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Ruffini, Paolo (1765,1822): olasz matematikus s zikus. Bebizonytot-

ta, hogy a negyedfoknl magasabb fok algebrai egyenletre nem adhat
megold kplet. Ezt a fontos ttelt tle fggetlenl a norvg Abel is felfedezte
(Ru3ni,Abel-ttel).
Saccheri, Giovanni (1667,1733): olasz matematikus, jezsuita szerzetes. A
nemeuklidszi geometria egyik elksztje. Indirekt ton igyekezett igazolni a
prhuzamossgi axi mt ngyszge segtsgvel.
#letrl keveset tudunk. Jezsuita iskolban tantott loz t, retorikt s
teol git. Szabadidejben foglalkozott matematikval. Ksbb a paviai egyetem
matematikatanra lett. Halla eltt nhny h nappal jelent meg A foltmentes
Euklidsz cm mve, amely geometriai vizsgl dsait tartalmazza.
Taylor, Brook (1685,1731): angol matematikus, az akadmia titkra. 1715ben publiklta a nevt megrkt sorbafejtsi eljrst. A Taylor-sor jelentsgt
Euler s Lagrange ismertk fel.
Wallis, John (1616,1703): angol matematikus s zikus, a Royal Society
egyik alapt ja. Barrow-val egytt az analzis elksztje. 1649-tl hallig
az oxfordi egyetem tanra volt.

Modern kor
Abel, Niels Henrik (1802,1829): atalon elhunyt norvg matematikus. Munkssga s egyni sorsa nagy hasonl sgot mutat Galois-val. Mindketten nagy

hatssal voltak a modern matematika kialakulsra.
Egy norvg falucska lelksznek a volt. Egyetemre a fvrosban jrt. 1824ben publiklta a ma Ru3ni,Abel ttel nven ismert eredmnyt. Ez a cikk
egy sztndjat hozott szmra, amelynek rvn eljutott Nmetorszgba, Itliba s Franciaorszgba. Munki kzl csak kevs tallt megrtsre. #letben
mindssze t cikke jelent meg a Crelle Journal ban. Halla utn a tbbi is
publicitst kapott s jelentsgket is egyre jobban felismertk.
Utazsaib l hazatrve knytelen korrepetlsb l fenntartani magt, mert llst nem kap. Nemsokra, 27 vesen meghalt tdbajban. Halla utn kt nappal rkezett meg az a levl, amely llst ajnlott szmra a berlini egyetemen.
Osl ban ma szobor hirdeti emlkt.
Lagrange munkssghoz kapcsol dva foglalkozott a magasabbfok egyenletek megold kpletnek problmjval s a csoportokkal. A kommutatv csoportokat ma Abel-csoportnak nevezzk. Vizsglta a sorok konvergencijt, az
n. Abel-fle integrlokat s az elliptikus fggvnyeket is.
Banach, Stefan (1892,1945): lengyel matematikus, az absztrakt terek
elmletnek egyik ttrje.
1920-t l a lembergi (lwowi), majd a vars i egyetem tanra. A kt
vilghbor kzt virgz lengyel analzis iskola megteremtje. A teljes lineris
normlt teret r la neveztk el.
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Beltrami, Eugenio (1835,1900): olasz matematikus, a nemeuklidszi geo-

metria els modelljnek megalkot ja.
Tbb olasz egyetem tanra volt. Fontos eredmnyeket rt el a geometria
klnbz terletein. Egy trkpszeti problma kapcsn fedezte fel a pszeudoszfrt. Megmutatta, hogy ezen rvnyesl a Bolyai,Lobacsevszkij geometria.
Bolzano, Bernard (1781,1848): cseh matematikus, loz fus s teol gus. A
modern analzis s a halmazelmlet korai mvelje.
1805-tl a prgai egyetem valls loz a tanra. 1819-ben llsb l elmozdtottk s a publiklst l eltiltottk eretnek nzetei miatt. Ezutn fleg matematikval foglalkozott s az r asztal knak dolgozott.
Mvei csak halla utn jelenhettek meg. 1851-ben adtk ki A vgtelen paradoxonjai cm! mvt, amelyben a halmazelmlet sok lnyeges gondolata megtallhat . A fggvnyek tana cm kziratt csak 1910-ben talltk meg. E
mben Bolzano az analzis szabatos megalapozst vgezte el, j val megelzve
Cauchyt s Weierstrasst. Elsknt konstrult olyan fggvnyt, amely mindentt folytonos, de sehol sem derivlhat . Nevt rzi az analzis Bolzano,
Weierstrass ttele.
Boole, George (1815,1864): angol matematikus, a matematikai logika s az
absztrakt algebra ttrje.
Szegny kereskedcsald gyermekeknt nem jrhatott j iskolba. Az oktats
hinyossgait nkpzssel p tolta. Megtanult latinul s grgl. Laplace s
Lagrange mveit tanulmnyozta. Bartja, De Morgan hatsra a formlis
logika algebrai alkalmazhat sgt kezdte tanulmnyozni. 1847-ben fektette le
a matematikai logika alapjait. 1854-ben megjelent mvben mr szerepel a ma
Boole-algebra nven ismert fontos struktrafajta. Jelentsek mg a di(erencilegyenletek s a vges di(erencik elmletben elrt eredmnyei.
Boole Angliban szletett. Az rorszgi Cork vros egyetemnek volt a
tanra. Ott is halt meg.
Borel, mile F. E. (1871-1956): francia matematikus. Az analzist megjt
francia iskola kpviselje, a mrtkfogalom egyik kialakt ja. A Borel-mrtk s
Borel-halmaztest a modern val sznsgszmtsban is fontos szerepet jtszik.
Bourbaki: a XX. szzadi matematikt megjt francia matematikus-csoport
neve. A nv ltez szemlyt takar, az 1870-es francia-porosz hbor francia
tbornokt, akinek emlkt szobor rzi Nancyban.
A csoportot atal francia matematikusok alaptottk 1934-ben azzal a cllal,
hogy kziknyvek sorozatban megadjk a XX. szzadi matematiknak Euklidsz Elemei-hez hasonl szintzist a halmazelmletre alapozva. Az lnevet az
egyms kztti vetlkeds elkerlse cljb l vlasztottk. A csoport atalsgt
gy biztostottk, hogy az 50 vet elrt tagok helyett jakat vettek fel. Nikolas Bourbaki professzor, a Poldviai Kirlyi Akadmia publikci ir l elszr
Halmos Pl rt ismertett a Scientic American -ban. Az lnv titkra sokkal
ksbb derlt fny. A kiregedett alapt tagok kzl nhnyan sajt nevkn
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is ismert matematikusok lettek: Henri Cartan, Claude Chevallier, Jean
Dieudonn, Andr Weil.
A Bourbaki-csoport munkssga nyomn lnyegesen talakult a matematikr l alkotott kp, st tttelesen a matematika oktatsa is.
Brouwer, Luitzen E. J. (1881,1966): holland matematikus, az ltalnos
topol gia kivl mvelje, az intuicionizmus megalapt ja. A Brouwer-fle xpontttel a topol gia egyik sarkkve. Az amszterdami egyetem tanra volt.
Cantor, Georg Ferdinand (1845,1918): nmet matematikus, a XX. szzadi
matematikt forradalmast halmazelmlet megalapt ja.
Szentptervron szletett dn kereskedcsaldb l. A csald 1856-ban
Frankfurtba kltztt. Apja mrnknek sznta, de t jobban rdekeltk a
folytonossggal s a vgtelennel kapcsolatos matematikai s loz ai problmk.
Vgl apja megengedte, hogy matematikt tanuljon. Tanulmnyait Zrichben
kezdte, majd Berlinban folytatta. Tanrai Kummer, Weierstrass s ksbbi ellenfele, Kronecker voltak. Tanulmnyait Gttingenben fejezte be, ott
is doktorlt 1867-ben. 1869-ben magntanri habilitci t tett Hallben, ahol
1879-ben katedrt is kapott.
Kezdetben a szmelmlet, a hatrozatlan egyenletek s a trigonometrikus
sorok elmlete rdekeltk. Ezutn az analzis megalapozsba kapcsol dott
be. Megadta az irracionlis szmoknak egy, a Dedekind-szeletektl klnbz
de nci jt. 1874-ben kezdte meg halmazelmleti vizsglatait. Az aktulis vgtelen ltezsre alapozva kifejlesztette a transz nit szmok elmlett. A vgtelenek krben elrt nhny eredmnye t magt is meglepte. tl s m dszervel
kapott eredmnyrl, amely szerint a termszetes szmok s a val s szmok
halmaza nem ekvivalens, gy rt:  : : : az sszessgek, a szmhalmazok kztt
olyan lnyegbeli klnbsgek vannak, amelyeket a legutbbi napokig rtelmezni
sem tudtam.
Nem csoda, hogy a matematikusok nagy rsze is ellenrzssel fogadta a halmazelmletet. Kronecker 1891-ben kln eladsokban tmadta Cantort,
egyenesen az ifjsg megront jnak nevezve t. Cantor a vezet matematikusok kzl csak Hilbert, Dedekind s Hermite tmogatsra szmthatott.
&jabb csapst jelentett szmra a halmazelmlet felsznre kerlt nhny ellentmondsa. Egyikket ppen  tallta meg.
A megnemrts slyosbtotta Cantor idegbetegsgt. A hallei elmegy gyintzetben halt meg.
Cauchy, Augustin-Louis (1789,1857): francia matematikus. A hatrrtk
fogalmra ptve elvgezte az analzis szabatos megalapozst. Egyik
megteremtje volt a komplex fggvnytannak.
Prizsban szletett. 1805-ben kezdte tanulmnyait az #cole Polytechniqueben, ahol kivvta Lagrange s Laplace elismerst. Kt vvel ksbb tment
egy mrnkkpz fiskolra. 1813-ig mrnkknt dolgozott. 1816-ban lett az
akadmia tagja, s feladva mrnki munkjt, az #cole Polytechnique tanra.
Lelkes kirlyprtiknt a Bourbon hz hve volt. Ezrt az 1830-as forradalom
utn 18 vre eltiltottk a kzszolglatt l. Nyolc vig Torin ban s Prgban lt.
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1838-ban trt haza s egyhzi iskolban tantott. Az 1848-as forradalom utn
visszavettk llsba. Legitimista meggyzdst tisztelve nem kveteltk meg
tle a kztrsasg alkotmnyra val feleskdst. Cauchy zsenije megrdemelte
ezt a kivtelezst, a francik pldjb l pedig sok ms orszg is tanulhatna.
Munkabrsa Eulervel vetekedett. 'sszesen 789 cikket s szmos nagy
terjedelm knyvet rt. A francia akadmia foly irata nem gyzte kzlni rsait. Vgl terjedelmi korltozst vezettek be: egyetlen cikk sem lehet hosszabb
4 oldalnl. Ez a szably ma is rvnyben van. Az analzisben klnsen a
sorelmlet ksznhet neki sokat. A komplex fggvnytan sarkkvei kz tartoznak a Cauchy-fle integrlformula s ttel, valamint a Cauchy,Riemann di(erencilegyenletek. Az analzisen kvl a csoportelmletben, a determinnselmletben, a matematikai zikban s a val sznsgszmtsban rt el gyelemre
mlt eredmnyeket.
Cayley, Arthur (1821,1895): angol matematikus, az absztrakt algebra egyik
megalapoz ja. Tovbbfejlesztette a XIX. szzadi matematika szinte minden
terlett.
Richmondban szletett s a cambridge-i Trinity College-ban tanult. Matematikai diplomja megszerzse utn jogot tanult, majd Londonban gyvdkedett. Kzben matematikval is foglalkozott, s eljrt Dublinba Hamilton
eladsait hallgatni a kvaterni kr l. 1863-ban feladja gyvdi hivatst s
Cambridge-ban lesz egyetemi tanr. Harminc ven keresztl ad el matematikt s nagy szerepe van az angol matematika jabb fellendlsben.
Euler s Cauchy utn Cayley a matematikatrtnet legtermkenyebb
alakja. A publiklst mg egyetemista korban kezdte s lete vgig folytatta.
'sszegyjttt mvei tizenhrom 600 oldalas ktetet tesznek ki s 996 cikket tartalmaznak. F rdekldsi terlete az algebra volt. Tle szrmazik az absztrakt
csoport s a mtrix fogalma. alapozta meg a mtrixelmletet s j szakaszt
nyitott a determinnsok elmletben. Jelents munkt vgzett az analitikus
geometriban, a grbk s a felletek elmletben, a partci k vizsglatban
s a fggvnyelmletben. Ltrehozta az invarinselmletet. A nemeuklidszi
geometria legismertebb modellje a Cayley,Klein-fle. A vges struktrk tanulmnyozsban nlklzhetetlen a Cayley-fle mvelettblzat.
Csebisev, Pafnutyij Lvovics (1821,1894): orosz matematikus, a szentptervri iskola megteremtje. Alapvetek a szmelmletben s a val sznsgszmtsban elrt eredmnyei.
A moszkvai egyetemen tanult, majd a szentptervri egyetemen tantott.
Ksbb az akadmia tagja lett. Tantvnyaib l alakult ki az orosz matematikai
iskola (Ljapunov, Markov, Vinogradov, stb.).
A szmelmletben a Csebisev ttel, a val sznsgszmtsban az igen fontos
Csebisev egyenltlensg rzi a nevt.
Dedekind, Richard (1831,1916): nmet matematikus. Munkssga nagy
hatssal volt a modern matematika fejldsre.
Gauss fldije volt,  is Braunschweigban szletett. A gimnziumot s a
fiskolt szlvrosban vgezte. J eredmnyei alapjn Gauss mell kerl455

© Filep László

© Typotex Kiadó

hetett Gttingenbe. Kt vi munka utn magntanrr habilitlta magt. Szorgalmasan ltogatta Dirichlet rit is. Ekkor fogalmaz dott meg benne a val s
szmok megalapozsnak szksgessge a hatrrtkfogalom nlkl, pusztn
aritmetikai tulajdonsgaik alapjn.
1858-t l a zrichi, 1862-tl pedig a braunschweigi mszaki fiskola tanra.
1872-ben adta ki a szeleteit s a halmazelmlet sok alapfogalmt tartalmaz
mvt Folytonossg s irracionlis szmok cmmel.
1874-es svjci vakci ja sorn megismerkedett Cantorral. Bartsgg
mlylt kzttk az a sorskzssg, hogy egyikk munkssgt sem rtkeltk
a kortrsak.
Dedekind vezette be 1879-ben az idel s a hl fogalmt s  alapozta meg
a gyrelmletet. Bebizonytott egy fontos hl elmleti ttelt is.
Dirichlet, Peter G. L. (1805,1859): nmet matematikus s zikus. A modern fggvnyfogalom kialakt ja. A szmelmlet tovbbfejlesztje s a Fouriersorok elmletnek megalapoz ja.
Franciaorszgb l meneklt hugenotta csaldb l szrmazott. Tehetsge
hamar megmutatkozott. Gttingenben Gauss tantvnya volt. Harminckt
vesen mr professzor a breslaui (ma Wroclaw) egyetemen. Innen Berlinbe kerl. Gauss halla utn egykori mestere helyt foglalja el.
J elad s kivl szervez volt. Kapcsolatot tartott fenn kornak minden
jelents matematikusval. A htkznapi dolgokban igazi sz rakozott professzor
volt. Els gyermekk szletsrl elfelejtette rtesteni ap st, aki ksbb csak
annyi szemrehnyst tett: Legalbb annyit rhattl volna, hogy 2+1=3.
Fourier, Jean B. J. (1768,1830): francia matematikus s zikus. A fggvnyek trigonometrikus sorbafejtsvel hathat s eszkzt biztostott a zika differencilegyenleteinek megoldshoz. Munkssga az analzis egy j gnak
kialakulshoz s a fggvnyfogalom ltalnostshoz vezetett.
Fourier desapja szab volt, de korn meghalt. A szegny gyermekek szokst kvetve katonai iskolba iratkozott be, ahol rvidesen instruktori feladatokkal bztk meg matematikb l. Segtette a forradalom gyzelmt s jutalmul
tanszket kapott az #cole Polytechnique-ben. Errl a posztjr l nemsokra
lemondott s Monge-zsal egytt elksrte Napleont egyiptomi hadjratra.
1798-ben Napleon Als -Egyiptom kormnyz jv nevezte ki. Az angolok
gyzelme utn 1801-ben visszatrt hazjba, ahol Grenoble megye prefektusa
lett. Itt kezdte meg htani ksrleteit.
1807-ben mutatta be az akadmin a hvezets di(erencilegyenlett tartalmaz dolgozatt. Ebben azt is lltotta, hogy brmely, a 0 2] intervallumon
rtelmezett fggvny, trigonometrikus sorba fejthet s ilyen sorokkal az egyenlet megoldhat . A hrom L-bl (Lagrange, Laplace, Legendre) ll brl
bizottsg nem tartotta elg megalapozottnak a dolgozatot s kzlst elutastottk. Ugyanakkor djat tztek ki a problma megoldsra. A djat Fourier
trt dolgozata nyerte el 1811-ben, de a bizonytsok hinyt ekkor is kifogsolta
a bizottsg. Fourier tovbb dolgozott s 1822-ben publiklta A hvezets matematikai elmlete cm klasszikus mvt. Kt vvel ksbb az akadmia tagja
s titkra lett.
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A Fourier-sorok s a Fourier transzformci ma mr nlklzhetetlen eszkzei a matematikai zika parcilis di(erencilegyenleteinek megoldsban. Rjuk
pl az n. harmonikus analzis. Dirichlet bellk kiindulva adta meg a
fggvny ma is elfogadott de nci jt. A Fourier-analzis tmakrt a magyar
matematikusok is intenzven kutattk.
Fraenkel, Adolf A. (1891,1965): izraeli matematikus. 1931-tl a jeruzslemi egyetem tanra. Kiegsztette a halmazelmlet Zermelo-fle axi marendszert. Egyik megalapoz ja volt a gyrelmletnek.
Frobenius, Ferdinand G. (1849,1917): nmet matematikus. Az algebrk,
ms nven a hiperkomplex rendszerek elmletnek kidolgoz ja. Ttele lezrja a
szmfogalom tovbbi ltalnostsnak lehetsgt.
Galois, variste (1811,1832): tragikus sors francia matematikus, a csoportelmlet megalapoz ja.
#lete mg Abelnl is rvidebb s tragikusabb. Egy Prizs melletti kisvros
polgrmesternek a volt. Tizenkt ves korig anyja tantotta, aki igen mvelt
hlgy volt. Ezutn kerlt egy hres prizsi gimnziumba.
Itt kezdte el tanulmnyozni Abel, Legendre s Jacobi mveit, nemsokra
pedig mr nll eredmnyeket is produklt. Felvteli dolgozatt az #cole
Polytechnique-be azonban ktszer is elutastottk. Harmadszorra eljutott a sz beliig, de az botrnyba fulladt. Galois a levezetseit nem rt bizottsghoz
hajtotta szivacst s elrohant. Az akadmihoz bekldtt dolgozatai sem talltak tbb megrtsre. Egyikket Cauchy egyszeren elvesztette.
Vgl 1829-ben beiratkozott a tanrkpz intzetbe. Rszt vett az 1830as forradalomban, ezrt kicsaptk az iskolb l s tbb h napi brtnre tltk.
Kiszabadulsa utn egy taln provoklt prbajba keveredett egy rosszhr n
miatt s a prbajban hallos lvst kapott.
Halla eltti jszakjn vetette paprra matematikai felfedezseit. Ezt a tudomnyos vgrendeletet bartjnak cmezte ezekkel a sorokkal: Nyilvnosan
krdezd meg Jacobit vagy Gausst, mi a vlemnye nem a ttelek igazsgr l,
hanem fontossgr l. Utna remlem akadnak emberek, akik rdemesnek
tartjk ennek a zagyvalknak a kisilabizlst. Ez a zagyvalk a Galoiselmlet volt, ami lezrta a magasabbfok egyenletek algebrai megoldhat sgnak tbb vszzados problmjt s megnyitotta a kaput az absztrakt algebra
kialakulsa fel. A m megmentse Liouville rdeme, aki Galois halla utn
14 vvel lekzlte azt lapjban.
Galois tragikus letrl Infeld rt regnyt Akit az istenek szeretnek cmmel,
utalva ezzel arra a rgi grg mondsra, hogy akit az istenek szeretnek, korn
hal meg.
Gauss, Carl Friedrich (1777,1855): nmet matematikus, zikus s csillagsz, a matematikusok fejedelme. Kornak ktsgtelenl legnagyobb matematikusa volt, aki megjtotta szinte az egsz matematikt.
A szszorszgi Braunschweigben szletett szegny csaldb l. Tehetsgre
tant ja gyelt fel. A tbb osztllyal foglalkoz tant a tzveseknek gyakor457
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lsul feladta a szmok sszeadst 1-tl 100-ig. Egy cduln Gauss rgtn
megmutatta az eredmnyt: 5050. A csodlkoz tant nak elmagyarzta, hogy
nem a szoksos m don szmolt, hanem az 1+100=101 sszeget vette 50-szer.
A tehetsges gyereket tant ja a herceg gyelmbe ajnlotta, aki vllalta
tanttatst. Mr gimnazista korban megsejtette a prmszmttelt. Gttingeni egyetemistaknt pedig sok olyan problmt megoldott, amelyekkel
eltte a legkivl bb matematikusok is hiba pr blkoztak: krosztsi problma, az algebra alapttele, kvadratikus reciprocitsi ttel. Eredmnyeit elszr
napl jban rgztette egy sajtos titkosrssal. A napl t 1898-ban talltk meg
s a jelek j rszt megfejtettk. Kiderlt, hogy a atal Gauss szinte naponta
tett valami fontos felfedezst. Ezek egy rszt soha sem publiklta. Kzjk
tartoztak a nemeuklidszi geometrival kapcsolatos eredmnyei.
Az algebra alapttelnek bizonytst 1799-ben a helmst4dti egyetemre
benyjtott doktori rtekezsben publiklta. 1801-ben, 24 vesen rta Aritmetikai vizsglatok cm mvt, amely a modern szmelmlet nagy monogr ja
s a kongruencia fogalmra pl.
1807-ben a matematika professzora s a csillagvizsgl intzet igazgat ja lett
Gttingenben. Egy atal tud strsval egytt 1833-ban feltallta a tvr t. Az
sztnzst az adta, hogy az ids Gaussnak ne kelljen gyalog tjrni a messzebb
lv zikai intzetbe az ottani ksrletek gyelemmel ksrsre. Gauss alapozta
meg a zikban a potencilelmletet. &j plyaszmtsi m dszert dolgozott ki
az gitestekre. Matematikai felfedezseit pedig lehetetlen lenne mind felsorolni.
Hallnak emlkre a hannoveri fejedelem rmet veretett. Ezen szerepel elszr a matematikusok fejedelme titulus. Szlvrosban lev szobrnak talapzata szablyos tizenhtszg alak, emlkeztetve els s legkedvesebb felfedezsre.
Agyt a gttingeni egyetemen rzik.
Vgezetl megemltjk Gauss kapcsolatt a kt Bolyaival. Bolyai
Farkassal egyetemista korukban ktttek bartsgot s sokig leveleztek.
Bolyai Jnos munkjt apja Gaussnak kldte elbrlsra. A vlasz lehangol
volt, lnyegben ktsgbevonta a felfedezs elsbbsgt. Mg fj bb volt, hogy
Gauss semmit sem tett az ifj Bolyai elismertetsrt.
Gdel, Kurt (1906,1978): osztrk szrmazs amerikai matematikus.
Alapvet eredmnyeket rt el a matematikai logikban s a halmazelmletben
az axi marendszerek teljessgvel kapcsolatban.
Grassmann, Hermann (1809,1877): nmet matematikus, az n-dimenzi s vektor fogalmnak bevezetje.
Stettinben (ma Szczecin) szletett. Apja matematika- zika szakos kzpiskolai tanr volt, kt matematikaknyv szerzje. Grassmann is mindvgig
kzpiskolai tanr maradt. Nhny v kivtelvel szlvrosa gimnziumban
tantott.
#rdekldsi kre nagyon szles volt. Tanknyveket rt matematikb l,
zikb l, valamint latin s nmet nyelvbl. &jsgot szerkesztett, nyelvszeti
tanulmnyokat rt. A szanszkrit nyelv s irodalom egyik legkivl bb ismerje
volt. ksztette el a Rigveda sz trt. Vonz dott a zenhez is: operakritikkat
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rt s npdalgyjtemnyeket lltott ssze. Mindezek mellett kilenc gyermeket
nevelt fel.
Az n-dimenzi s vektorelmletet megalapoz mve 1844-ben jelent meg. Szokatlan nyelvezete s homlyos trgyalsm dja miatt nem keltett visszhangot.
Hasonl fogadtatsa volt az 1862-es javtott msodik kiadsnak is. A matematikusokra Hamilton prhuzamos munkssga volt nagyobb hatssal.
Hamilton, William R. (1805,1865): az rek legnagyobb matematikusa. A
kvaterni elmlet megalapoz ja, a tbbdimenzi s vektoralgebra egyik kidolgoz ja.
Dublinban szletett s egsz lett ott tlttte. Korn rvasgra jutott, de
nagybtyja gondos nevelsben rszestette. Tehetsge elszr a nyelvtanulsban
s a versrsban mutatkozott meg. #rdekldse 15 ves korban fordult a matematika fel. Newton s Laplace mveit kezdte tanulmnyozni. 1823-ban
hibt fedezett fel Laplace egyik mvben. Ez felvtelt biztostott szmra a
dublini Trinity College-ba.
Mg egyetemista volt, amikor a tancs egyhang szavazatval a csillagszat professzora lett. A komplex szmok algebrai elmlett 1833-ban, a kvaterni elmletet 1843-ban dolgozta ki. Legnehezebben a szorzsi szablyt tallta
meg. Egy hdon stlva jtt vglis r s hogy el ne felejtse, rgtn a hd
karfjba vste. Az esemnyt emlktbla rkti meg.
Hamilton ezutn a kvaterni k zikai alkalmazsi lehetsgeit kutatta. Tervezett knyvt nem tudta befejezni, mert szerencstlen hzassga miatti alkoholizmusban meghalt.
Hausdorff, Felix (1868,1942): nmet matematikus, a topol gikus terek els
axi marendszernek megalkot ja. Az egyik fontos trtpust r la neveztk el. A
lipcsei, majd a bonni egyetem professzora volt.
Hermite, Charles (1822,1901): Francia matematikus, a szzadvg matematikai letnek egyik vezet egynisge. Tovbbfejlesztette az algebra s az analzis
szmos terlett. Az MTA kltagja volt.
Az #cole Polytechnique tanul ja, majd tanra lett. Ksbb a Sorbonne-ra
kerlt. 1858-ban megadta az ltalnos tdfok egyenlet elliptikus fggvnyek
segtsgvel val megoldst. 1873-ban bebizonytotta az e transzcendens voltt.
Hilbert, David (1862,1943): nmet matematikus, a XX. szzad els felnek
legkiemelkedbb egynisge. Munkssga tfogta az egsz akkori matematikt.
Knigsberg (ma Kalinyingrad) vrosban szletett s az ottani egyetemen
szerzett doktori fokozatot. 1886-ban az egyetem magntanra, 1893-ban professzora lett. 1895-ben elfogadta Felix Klein meghvst a gttingeni egyetemre s 1930-ban trtnt nyugdjazsig ott dolgozott. Gauss s Dirichlet utn
Hilbert ismt a matematikusok Mekkjv tette Gttingent. Eladsai a vilg
minden rszbl vonzottk a hallgat kat.
1900-ban a II. Nemzetkzi Matematikai Kongresszuson Prizsban 23 olyan
problmakrt javasolt kidolgozsra, amelyek megszabtk a XX. szzadi fejlds f irnyait. Az els hat problma a matematika klnbz gainak
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alapkrdseire vonatkozik, a tbbiek specilisabb feladatokra az algebrb l s
a szmelmletbl (7,15), valamint a komplex fggvnytanb l, a di(erencilegyenletek elmletbl s a varici szmtsb l (16,23). Az els problma
a mig megoldatlan kontinuumhipotzis. Az tdik topologikus csoportokra
vonatkozik, megoldsa Neumann Jnos nevhez fzdik.
Hilbertet az MTA tiszteleti tagjnak vlasztotta s 1910-ben neki tlte a
Bolyai-djat.
Munkssgnak f terleteit csak enciklopdikusan soroljuk fel: invarinselmlet (1885,1892)- az algebrai szmok elmlete (1893,1919)- a geometria
Hilbert-fle axi marendszernek kidolgozsa (1898,1899)- a varici szmts
Dirichlet-fle problmakre (190,1905)- az integrlegyenletek elmlete, amely
a spektrlelmlet s a Hibert-tr fogalmnak kialakulshoz vezetett (1912-ig).
volt a kezdemnyezje a matematika alapjaira vonatkoz kutatsoknak, az
axiomatikus m dszer alkalmazsnak. Megalapozta a matematika loz jnak
formalista irnyzatt.
Hilbertet egyszer egy volt diktrsa fell krdeztk, tudni akarvn, hogy
mi lett belle. A vlasz: r lett, a matematikhoz nem volt elg fantzija.
Jacobi, Carl G. J. (1804,1851): nmet matematikus s zikus. Az elliptikus fggvnyek elmletnek egyik megalapoz ja, a determinnsok eredmnyes
kutat ja.
Potsdamban szletett. Berlinben vgezte az egyetemet, ott is doktorlt.
1826-t l nyugdjazsig a knigsbergi egyetem tanra volt. Nemcsak eredmnyes kutat , hanem kivl elad is volt. Dirichlet mellett fknt az
 munkssgnak ksznhet, hogy a matematikai kutatsok centruma ttevdtt Franciaorszgb l Nmetorszgba. Dirichlet-hez nemcsak bartsg,
hanem rokoni ktelk is fzte: ap sa volt. Nevt rzi a fggvnytanban alapvet
fontossg Jacobi-fle determinns.
Jordan, Camille (1838,1922): francia matematikus. Elsknt ismerte fel a
Galois-elmlet jelentsgt. Tovbbfejlesztette a csoportelmletet s bebizonytotta a ler topol gia egyik alapttelt, a Jordan-ttelt.
Egyetemi tanr s akadmikus volt Prizsban. Csoportelmleti eladsai
nagy hatssal voltak Kleinre s Lie-re. Kzremkdtt a mrtkfogalom
kialaktsban.
Klein, Felix (1849,1925): nmet matematikus. Erlangeni programja a csoportelmlet jelentsgt mutatta meg s kijellte a hiperbolikus geometria
helyt. Megalkotta e geometria modelljt is.
Dsseldorfban szletett. Bonnban, Gttingenben s Berlinben tanult.
Bonnban Plcker asszisztense volt. Els llst az erlangeni egyetemen kapta. Szkfoglal jban fejtette ki programjt", amely szerint minden geometria
valamely transzformci csoport invarinsainak elmlete.
Erlangenbl a mncheni, majd a lipcsei egyetemre kerlt. 1886-t l nyugalomba vonulsig a gttingeni egyetem tanra volt. Nagyhats eladsaival
megerstette Gttingen vezet szerept, amit Hilbert meghvsval vitathatatlann tett.
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A csoportelmlettel 1871-es prizsi tjn jegyezte el magt. Ott ismerkedett meg Jordannal s Lie-vel. Egyttmkdsknek ksznhet, hogy a szzad vgre a csoportelmlet a matematika egyik legdivatosabb s legfontosabb
gv vlt.
Fontosak Klein eredmnyei a ler topol giban (Klein-palack). Riemann
munkssghoz kapcsol dva tovbbfejlesztette a komplex fggvnytant.
Kolmogorov, Andrej Ny. (1903,1987): a legnagyobb szovjet matematikus.
A val sznsgszmts egzakt megalapoz ja s tovbbfejlesztje.
A kzp-oroszorszgi Tambov vrosban szletett. Anyja a szls kzben
meghalt, gy nagynnjei neveltk fel. A moszkvai egyetemen trtnelmet kezdett
tanulni. rt egy rtkes tanulmnyt a rgi Oroszorszgr l. Hamarosan tllt a
matematikra. Tanrai Luzin, Vlaszov, Uriszon s Sztyepanov, a moszkvai
iskola vezet alakjai voltak.
Els fontos eredmnyt egyetemista korban rte el. Olyan fggvnyt konstrult, amelynek Fourier-sora minden pontban divergl. #rdekldse ezutn a
sorokr l a matematikai logika s a matematika alapjai fel fordult.
1925-ben vgzett matematika- zika szakon s kutat knt az egyetemen
maradt. 1929-ben jelent meg oroszul A mrtk s a valszn!sg ltalnos
elmlete cm mve, amely a val sznsgszmts axiomatikus felptst tartalmazza. Bvtett vltozata nmetl jelent meg 1933-ban Berlinben. Ez a
kiads vlt vilgszerte ismertt.
1931-ben professzor s a matematika intzet igazgat ja lesz. Egsz iskola alakul ki krltte: Gelfand, Malcev, Gnedenko s msok. 1939-ben
lesz akadmikus. 1940-ben Hincsinnel egytt llami djat kap a sztochasztikus
folyamatok elmletnek megalapozsrt. Megrja a szovjet enciklopdia Matematika sz cikkt, amely a matematika trtnetnek s loz jnak legsznvonalasabb marxista interpretci ja.
Az tvenes vekben az informci elmlet tovbbfejlesztsvel foglalkozik
Hincsinnel egytt. Ezutn a matematikaoktats megreformlst tekinti szvgynek. Elvllalja az illetkes bizottsg elnki tisztt s nem restell iskolai
tanknyveket s m dszertani segdleteket rni. Szmos szovjet kitntetst kapott s sok akadmia vlasztotta tagjnak. Az MTA tiszteletbeli tagja volt.
Kovalevszkaja, Szonya V. (1850,1891): orosz matematikusn, egyike a matematikatrtnet kiemelked nalakjainak. Az analzis szmos terletn fejtett
ki eredmnyes munkssgot.
Apja Corvin-Krukovszki tzrtbornok Mtys kirly egyenesgi leszrmazottja volt, aki egy katonai akadmin tantott. A matematikval apja jegyzeteibl ismerkedett meg  titokban. Oroszorszgban nem tanulhatott tovbb, mert n nem lehetett egyetemi hallgat . 1868-ban nvhzassgot kttt
Waldemar Kovalevszkival, a ksbbi hres paleontol gussal. gy kijuthatott frjvel egytt Heidelbergbe 1869-ben. Itt matematikai s zikai eladsokat hallgatott. 1870-ben Berlinbe ment s egy dolgozatval elnyerte a tekintlyes Weierstrass tmogatst. Az egyetemi tancs nem engedlyezte ugyan az
eladsok ltogatst, de Weierstrass kln rkon megismtelte neki azokat.
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Ngy vi tanuls utn Kovalevszkaja hrom dolgozatot mutatott be a gttingeni egyetemen a parcilis di(erencilegyenletekrl. Ezek olyan sznvonalasak
voltak, hogy az egyetem kivtelt tett vele: nk ugyan nem tehettek nyilvnos
vizsgt, de megadtk neki a doktori cmet e nlkl.
1874-ben visszatrt Oroszorszgba, de a klfldi hrnv s Csebisev tmogatsa is kevs volt ahhoz, hogy hazjban magiszteri vizsgt tehessen, nem
beszlve arr l, hogy tanthasson. 1884-ben elfogadta a stockholmi egyetem
meghvst. Legnagyobb tudomnyos sikert 1888-ban rte el. Elnyerte a
francia akadmia plyzatnak els djt, amelyet a szilrd testek pontkrli
forgsnak legszinvonalasabb matematikai lersra tztek ki. Sajnos nemsokra, negyvenves korban meghalt. Halla utn Prizsban kiadtk irodalmi rtk nletrajzi rsait. #letrl Kertsz Erzsbet rt regnyt Szonya
professzor cmmel.
Kronecker, Leopold (1823,1891): nmet matematikus. A matematika aritmetizlsnak hve, a vgtelen halmazok cantori elmletnek ellenfele.
Breslau (ma Wroclaw) kzelben szletett. A helyi gimnziumba jrt, ahol
Kummer volt a tanra. Ezutn a berlini egyetemen tanult Jacobit l, Steinertl s Dirichlet-tl. Ksbb tment a bonni egyetemre, hogy ismt Kummer
legyen a tanra.
Az egyetem elvgzse utn tizenegy vig zletemberknt tevkenykedett s
nagy vagyonra tett szert. 1861-tl a berlini egyetemen lett magntanr. Kzben
Kummer is oda kerlt, gy Weierstrass-szal egytt kialakult a berlini nagy
hrmas". Hrnevk sok magyar hallgat t is Berlinbe vonzott.
Kronecker szerint a matematikt a termszetes szmokb l vges jelleg
m dszerekkel kell felpteni. Ezt a modern kori pitagoraszi felfogst fejezi ki
hres mondsa: A termszetes szmokat Isten teremtette, minden ms emberi
alkots. Klnsen rossz alkotsoknak tekintette a vgtelen halmazokat, gy
Cantor munkssgt is: nem matematiknak, hanem teol ginak nevezte.
Eredmnyeit az algebrai szmelmletben s az elliptikus fggvnyek
elmletben rte el. Az MTA kls tagjnak vlasztotta.
Kummer, Ernst E. (1810,1893): nmet matematikus, az algebrai szmelmlet
kiemelked kpviselje.
Plyjt gimnziumi tanrknt kezdte. Ezutn rvid ideig a bonni egyetemen tant, majd 1855-ben Dirichlet katedrjt veszi t Berlinben. Ekkor lesz
akadmikus is. Cljul a nagy Fermat-ttel bebizonytst tzte ki. 1843-ban
mr bemutatott egy bizonytst Dirichlet-nek, de az hibt tallt benne. A
hibt korrigland Kummer megalkotta az n. idelis szmok elmlett, gy sikerlt a ttelt 100-nl kisebb kitevkre igazolni. Dolgozatval elnyerte a francia
akadmia nagydjt.
Lebesgue, Henri L. (1875,1941): francia matematikus. A mrtkelmlet
kidolgoz ja, az integrlfogalom ltalnost ja. A val s fggvnytan atyja.
Apja nyomdsz volt, aki korn meghalt. Kivl tanul knt sztndjat kapott, gy be tudta fejezni tanulmnyait. Elszr vidki egyetemeken tant, majd
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1912-ben a prizsi College de France professzora lesz. 1922-ben a francia, 1924ben pedig az angol akadmia vlasztja tagjnak.
Borel, Baire, Jordan s Peano munkssgra tmaszkodva 1901-ben
bevezette a Lebesgue-mrtk s erre ptve a Lebesgue-integrl fogalmt.
Fontossgukat elszr Riesz Frigyes ismerte fel.
Lindemann, Ferdinand (1852,1939): nmet matematikus. Bebizonytotta a

 transzcendens voltt.

A freiburgi, a knigsbergi s a mncheni egyetemeken tantott. A matematika szmos terlett gazdagtotta eredmnyeivel. 1882-ben bizonytotta be, hogy
a  transzcendens szm. Ezzel lezrta a kr ngyszgestsnek tbb mint 2000
ves problmjt.
Lie, Sophus M. (1842,1899): norvg matematikus, a csoportelmlet tovbb-

fejlesztje. Osl ban, majd Lipcsben volt egyetemi tanr. Kimutatta a csoportok fontossgt a geometriban, a mechanikban s a di(erencilegyenletek
elmletben. Az ltala bevezetett folytonos csoportok ma az  nevt viselik.
Liouville, Joseph (1809,1882): francia matematikus. Megadta a transzcen-

dens szmok ltezsnek konstruktv bizonytst. Megalaptotta a vilg msodik matematikai foly iratt. Ebben jelentek meg elszr Galois rsai.

Lobacsevszkij, Nyikolaj I. (1792,1856): orosz matematikus. Bolyai
Jnost l fggetlenl felfedezte a modern matematika nyitnyt jelent nemeuk-

lidszi geometrit. Eredmnyesen mkdtt a matematika tbb ms terletn
is.
Nyizsnyij-Novgorodban szletett kishivatalnok csaldb l. Tizenkilenc
vesen mr a kazanyi egyetem diplomjval rendelkezik. Huszonngy vesen
mr az egyetem professzora, ksbb pedig egy idre rektora.
A hiperbolikus geometrit elszr 1826-ban ismertette egy eladson, ami
nyomtatsban az egyetem bulletinjnek 1829-30-as vfolyamban jelent meg.
A kzlsben megelzte Bolyai Jnost, de a felfedezsben nem. Bolyai mr
1823-ban birtokban volt abszolt geometrijnak.
Az orosz nyelv publikci ra senki sem gyelt fel. Nem trtnt ez mskpp az
1840-es nmet s az 1855-s francia vltozattal sem. Gauss ismerhette a nmet
nyelv cikket, de nem reaglt r. Ms munkssgrt viszont Lobacsevszkijt
a gttingeni akadmia levelez tagjv vlasztatta. Nem hvta fel a kt felfedez
gyelmt sem egymsra. Lobacsevszkij hallig nem tudott Bolyair l, aki
csak vletlenl rteslt felfedeztrsa ltezsrl.
Lobacsevszkij az el nem ismers miatti elkeseredsben s mindkt szemre
megvakulva halt meg 1856-ban. Munkssgt halla utn elbb ismertk el,
mint Bolyait. Kazanyban szobrot kapott s emlkre Lobacsevszkij-djat
alaptottak.
Mbius, August F. (1790,1868): nmet matematikus. Elsknt alkalmazott koordintkat a projektv geometriban. A topol giban a Mbius-szalag,
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a szmelmletben a Mbius- fggvny, a komplex fggvnytanban a Mbiustranszformci rzi a nevt. Szegny csillagszknt lte le lett. Munkssgt
csak az ut kor ismerte el.
Noether, Emmy A. (1882,1935): nmet matematikusn, a matematika
trtnetnek legnagyobb nalakja. A modern algebra, ezen bell a gyrelmlet
egyik megalapoz ja.
Erlangenben szletett. Apja neves matematikus, az egyetem professzora
volt. Szlvrosa egyetemre jrt, ott doktorlt algebrb l 1907-ben. 1919-ben
a gttingeni egyetem magntanrv habilitlta magt, 1922-ben pedig rendkvli egyetemi tanri cmet kapott ugyanott. A konzervatv egyetemi tancs
ellenllst Hilbert trte meg, tbbek kztt gy rvelve: Mit szmt az, hogy
a jellt n. Elvgre ez egyetem, nem pedig a vrosi frd.
1933-ban a nci rezsim a zsid szrmazsakat eltltotta az oktatst l s
a kutat i tevkenysgtl. Ezrt Emmy Noether is emigrlt. Az USA-ba
kltztt, ahol Princetonban kapott llst. Nemsokra egy sikeresnek mondott
operci utn meghalt.
A szmelmletben a Lasker,Noether ttel, az absztrakt algebrban pedig a
Noether-fle gyrk viselik nevt.
Peacock, George (1791,1858): angol matematikus. A permanencia elv kimondsval s szimbolikus algebrjval elsegtette az absztrakt algebrai szemlletm d kialaktst.
Cambridge-ben volt dik, majd tanr. Magt az algebra Euklidsznek nevezte. Megpr blta az algebrt tetszleges elemekre axiomatikusan felpteni.
Trekvse nem jrt sikerrel. Gondolatai Hamilton, Boole, Cayley s ms
angol algebristk munkssgban teljesedtek ki.
Peano, Giuseppe (1858,1932): olasz matematikus. &ttr munkt vgzett a
modern matematika tbb terletn.
1884-tl tantott a torin i egyetemen, ahol 1890-ben professzorr neveztk
ki. A matematikt a logikra kvnta felpteni. Gondolataira tmaszkodva
rtk meg hres mvket Russell s Whitehead, akik Peano sok jellst is
tvettk.
Cauchy ta a legjelentsebb fggvnytani mveket rta meg 1884-ben
s 1893-ban. Ezekben szerepel az a ngyzetet teljesen kitlt vonal, ami
elsegtette a halmazelmlet elfogadst s a dimenzi fogalmnak tisztzst.
Peano j de nci t adott az vhosszra s a felletre. Elsk kztt rtelmezte
egy ponthalmaz mrtkt is.
Interlingua nven mestersges nyelvet konstrult, alkalmazva a logikban
elrt eredmnyeit. Ezt a nyelvet ksbb kiszortotta az eszperant .
Peano alkotta meg a modern matematika els axi marendszert s felptette
r a termszetes szmok aritmetikjt.
Plcker, Julius (1801,1868): nmet matematikus s zikus, az analitikus
projektv geometria kidolgoz ja.
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Bonnban, Berlinben s Heidelbergben tanult. Rvid prizsi tanulmnytja
alatt Monge eladsait hallgatta. Tanri munkjt Bonnban kezdte, majd
Berlinben s Halleben folytatta. 1836-ban visszatrt Bonnba s a matematika
professzora lett.
A projektv geometrit a homogn koordintk segtsgvel analitikusan
ptette fel. M dszert az algebrai skgrbk elmletre is alkalmazta. Ezzel
kivvta a szintetikus m dszer hveinek, fknt Steinernek a brlatt. A tmadsok annyira elkesertettk, hogy abbahagyta kutatsait s ttrt a zikra.
Annak lett a professzora s szintn eredmnyes kutat ja.
Poincar, Henri (1854,1912): a mlt szzad vgnek vezet francia matematikusa. Fizikai, csillagszati s loz ai munkssga is gyelemremlt .
Raymond Poincar francia kztrsasgi elnk els unokatestvre volt. Az
#cole Polytechnique elvgzse utn bnyamrnki oklevelet is szerzett 1879ben. Ugyanebben az vben doktorlt a Sorbonne-on matematikb l. Caenben
kezdett tantani, de 1881-ben a Sorbonne tanra lett s hallig ott tantott.
Tevkenysge elismerseknt harminchat akadmia vlasztotta tagjnak (kztk
a MTA). 1905-ben elnyerte a Bolyai-djat.
Kiemelked volt munkabrsa, elad - s szervezkpessge. Szoktk az utols matematikai polihisztornak is nevezni. Munkssga val ban tfogta a korabeli matematikt. Nem becslte le a tudomnynpszerstst sem. Ilyen jelleg
munki nagy olvasottsgnak rvendtek s sok nyelvre lefordtottk ket. St
kivvtk a francia irodalmi trsasg elismerst is, amely Poincart tagjnak
vlasztotta.
Poincar egyetlen tmval sem foglalkozott sokig, igyekezett minl tbb
terletet megismerni. Egy kortrsa szerint nem gyarmatost volt, hanem
h dt . Legjelentsebb felfedezsei a szmelmlet, az algebra, a topol gia, a
di(erencilegyenletek, a val sznsgszmts, a matematika alapjai s a matematikai zika krbe tartoznak. Megalkotta a nemeuklidszi geometria egyik
modelljt. 1895-ben megrta a topol gia mig alapvet monogr jt.
Poisson, Simon D. (1781,1840): francia matematikus s zikus. A matematika zikai alkalmazhat sgt kutatta. A val sznsgszmtsban felfedezte a
Poisson-eloszlst.
Az #cole Polytechnique-ben Lagrange s Laplace volt a tanra. Diplomja megszerzse utn ugyanott lett tanr  is. 1815-ig republiknus, utna legitimista lett, taln azrt, hogy llst megtarthassa.
Termkeny alkot volt, tbb mint 300 cikket s knyvet rt. A matematikai
zika klnbz terletein, az integrlok s a sorok elmletben, valamint a
val sznsgszmtsban rt el eredmnyeket.
Poncelet, Jean Victor (1788,1867): francia matematikus, a projektv geometria elmletnek kidolgoz ja, a MTA kls tagja.
Az #cole Polytechnique dikjaknt Monge tantvnya volt. 1812-ben mr
szlvrosnak, Metznek katonai akadmijn talljuk. A hadmrnkk parancsnokaknt rszt vesz Napleon oroszorszgi hadjratban, ahol fogsgba
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esik. 't h napig tart gyalogmenetben Szaratov vrosnak hadifogolytborba
viszik. Itt pti fel gondolatban, knyvek segtsge nlkl a projektv geometrit.
Jegyzeteivel 1814 vgn kerl vissza Metzbe. A ksz mvet 1822-ben publiklja
Prizsban.
Ezutn a hadseregben szolgl. Sok klnbz tmj cikket r tbbek kztt
geometrib l, alkalmazott mechanikb l, a vizimalmokr l s az angol gpiparr l.
Poncelet munkssga Desargues, Pascal, Monge s Carnot eredmnyeire plt s tovbbi intenzv kutatsokat inspirlt Gergonne, Brianchon, Chasles, Plcker, Steiner, Staudt, Cremona s msok rvn.
Riemann, Georg F. B. (1826,1866): nmet matematikus. Alapvet eredmnyeket rt el a geometriban, a komplex fggvnytanban s az analitikus
szmelmletben.
Egy Hannover melletti kis faluban szletett, ahol desapja evanglikus
lelksz volt. A tehetsges, de gyenge egszsg s flnk nak apja a legjobb
oktatst igyekezett biztostani szerny anyagi krlmnyei ellenre.
A berlini s a gttingeni egyetemen tanult. 1851-ben doktorlt Gttingenben komplex fggvnytanb l. Disszertci jban szerepelnek az n. Cauchy,
Riemann di(erencilegyenletek, valamint a Riemann-felletek s a Riemannintegrl de nici i.
1854-ben a gttingeni egyetem magntanra lett. Habilitci s dolgozata
A geometriai alapjait kpez hipotzisekrl cmet viselte s j fejezetet nyitott
a geometria trtnetben. A Riemann-terek s a Riemann-geometrik tfog
elmletben minden ltez geometriai rendszert el lehetett helyezni s jak bevezetsre is lehetsget adott. Riemann megtallta elmletnek zikai alkalmazsait is, amire Einstein ptett.
Nevhez fzdik a matematika egyik legnevezetesebb megoldatlan sejtse,
az analitikus szmelmletben fontos Riemann-fle zta-fggvnnyel kapcsolatos
Riemann-hipotzis.
1859-ben, 33 vesen professzor lesz azon a tanszken, amit eltte Dirichlet
s Gauss vezetett. Egyre tbbet szenved a tuberkul zist l. Ezt gy gytani megy
Olaszorszgba, de mr tl ksn. Negyvenves korban meghal.
Russell, Bertrand (1872,1970): angol tud s, aki szemlyben egyestette az
n. kt kultrt. Tbb mint 40 knyvet s szmtalan cikket rt. Tmakrk a
matematikt l s zikt l, a loz n s logikn keresztl az etikig, a szociol giig, a trtnelemig, a teol giig s a politol giig terjed. Whiteheaddel
egytt a matematikai logika kidolgoz ja, a logicizmus megalapoz ja. Korszer
m dszertani elveket vallott, amiket Dienes Zoltn ltetett t a gyakorlatba.
Csaknem egy vszzados lettja tkrzi a kor fordulatait s eszmeramlatait. Mondhatjuk, hogy egytt lt a XX. szzaddal.
Angol fnemesi csald sarja. Szlei kt ves korban diftriban meghalnak.
Nagyszlei arisztokrata szoks szerint nem nyilvnos iskolba jratjk, hanem
hzitant kkal neveltetik. 1890-ben a cambridge-i Trinity College hallgat ja
lesz, ahol matematikt s loz t tanul. Tanra a ksbbi szerztrs, Whitehead. Filoz b l szerez diplomt 1894-ben. Megnsl s amerikai felesgvel
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az USA-ba, majd Nmetorszgba megy. Megismerkedik a marxizmussal s hazatrse utn belp a Munksprtba.
1910 s 1913 kztt Whiteheaddel megrjk monumentlis mvket, A matematika alapjai t. Ebben megksrlik az egsz matematika felptst a logikai
alapelvekre tmaszkodva. Kzben Russell felfedezi a halmazelmlet egyik ellentmondst (Russell-fle antin mia) s kikszblsre kidolgozza a logicista
programot.
1908-ban akadmiai tag, 1910-ben pedig cambridge-i professzor lesz. Pacizmusa miatt 1916-ban llsb l elbocstjk, 1918-ban pedig tbb h napi
brtnre tlik.
1920-ban megnsl msodszor s ltogatst tesz a Szovjetuni ban. t nem
sikerl elkprztatni. Hazatrse utn knyvet r a bolsevizmusr l, meglttatva
benne a sztlinizmus csrit. Baloldali vonz dst azonban megrzi.
A kt vilghbor kztt sokat utazik s dolgozik. Egyre tbb elismersben
rszesl. 1936-ban harmadik hzassgba lp.
1950-ben irodalmi Nobel-djat kap. Bekapcsol dik a bkemozgalomba. 1952ben negyedszer is megnsl. 1954-ben Einsteinnel megszervezik a Nobel-djasok
tiltakozst a hidrognbomba ellen. 1961-ben 89 vesen lsztrjkot szervez az
atomleszerelsrt. Ezrt kt havi brtnt kap. #lete utols veiben a vietnami
hbor elleni tiltakozs egyik szervezje.
Steiner, Jacob (1796,1863): svjci szrmazs nmet matematikus. Kidolgozta a projektv geometria szintetikus felptst. Tbb fontos geometriai ttel
fzdik nevhez.
Egy kis svjci faluban szletett. Tizenngy ves korig mg rni sem tudott.
Tizenht vesen lett a hres svjci pedag gus, Pestalozzi tantvnya.
Huszonkt ves korban rettsgizett Heidelbergben. Berlinbe kltztt s
magn rk adsb l lt. Neve lassan ismertt vlt az akkor indult Crelle Journal ban megjelent cikkei nyomn. 1832-ben megjelent fmve pedig megalapozta
tekintlyt. 1834-ben kapott katedrt a berlini egyetemen Jacobi, Crelle s
Humboldt tmogatsval. Nyugdjazsa utn visszateleplt Svjcba.
Steiner a tiszta geometriai m dszerek hve volt, Plcker analitikus m dszert elvetette. Mivel kortrsai t tartottk Apoll niosz ta a legnagyobb geomternek, gy Plcker analitikus irnyzata egyidre httrbe szorult.
Stieltjes, Thomas J. (1856,1894): holland matematikus, az integrlfogalom
egyik tovbbfejlesztje. Toulouse-ban volt egyetemi tanr.
Weierstrass, Karl T. W. (1815,1897): nmet matematikus. Nevhez
fzdik az analzis szabatos felptse.
Jogot s kzgazdasgtant kezdett tanulni. Huszonhrom ves korban elhatrozta, hogy matematikus lesz. Mnsterben vgezte el az egyetemet, utna
a braunschweigi gimnziumban tantott 15 vig.
A tants mellett rendszeresen kutatott s publiklt. Eredmnyeire elszr a
knigsbergi egyetem gyelt fel: 1854-ben tiszteletbeli doktorr avatta. Kt vvel
ksbb a berlini egyetem magntanra lett. Katedrt csak 1864-ben kapott.
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Nem rdemtelenl, mert a matematikatrtnet legnagyobb hats elad ja vlt
belle. Ebben nagy szerepe volt kzpiskolai gyakorlatnak. Egyeztetni tudta
a precz bizonytst, a kzmondsos weierstrassi szigort az rthetsggel.
F cljnak az analzis aritmetizlst tekintette. Ehhez elszr az irracionlis szm fogalmt kellett a hatrrtk alkalmazsa nlkl de nilni. Ezt a
munkt Dedekind vgezte el. Utna Weierstrass jra felptette az analzist,
kirdemelve ezzel a modern analzis atyja cmet. Hasonl munkt vgzett korbban Bolzano is, de eredmnyeit nem publiklhatta.
Weierstrass letnek szinte utols pillanatig folytatta elad i s kutat i
munkssgt. Kummerrel s Kroneckerrel egytt a matematikai let egyik
centrumv tette a berlini egyetemet.
Weyl, Hermann K. H. (1885,1955): nmet szrmazs amerikai matematikus s zikus. A matematika szmos terlett gazdagtotta felfedezseivel,
emellett behat an foglalkozott annak loz jval s trtnetvel.
Gttingenben Hilbert tantvnya, ksbb munkatrsa. 1913 s 1930 kztt
a Zrichi Megyetem professzora. Ezt kveten rvid ideig a gttingeni matematikai intzet vezetje lett, majd 1933-ban a fasizmus ell Amerikba emigrlt,
ahol a neves princetoni egyetemen kapott llst.
Legfontosabb kutatsi terletei: csoportelmlet (Lie csoportok, csoportok
kvantummechanikai alkalmazsai, klasszikus csoportok), di(erencilegyenletek,
Riemann-felletek, algebrai szmelmlet, topologikus terek, relativitselmlet.
Az intuicionizmus egyik neves kpviselje volt.
Whitehead, Alfred N. (1861,1947): angol matematikus s loz fus. Russellel kzsen rt mve nagy hatssal volt a XX. szzadi matematikra.
Cambridge-ben, majd a londoni egyetemen volt a matematika professzora.
Elsknt rt knyvet az univerzlis algebrr l. 1924-ben tteleplt az USA-ba
s a Harvard loz a professzora lett. Tbb loz ai mvet rt.
Wiener, Norbert (1894,1964): amerikai matematikus, a kibernetika atyja".
Csodagyerekknt indult: hrom vesen mr rt s olvasott. Tizenngy ves
korban egy fiskolai diploma birtokosa. 1913-ban, 18 vesen doktorlt a Harvardon matematikai logikb l. 'sztndjjal Angliba s Nmetorszgba ment.
Russellel s Hilberttel dolgozott egytt. 1919-ben kerlt a bostoni Massachusetts Institute of Technology (MIT) intzetbe, amely az  munkssgnak
ksznheten is ksbb vilghrv vlt.
A II. vilghbor alatt kezd vezrlsi problmkkal foglalkozni, tbbek kztt tzfegyverek esetben. 1948-ra dolgozza ki a kibernetikt, ekkor jelenik
meg hres knyve is. 1949-ben Kolmogorovt l fggetlenl megalapozza az
idsorok elmlett.
Felhasznlva szleskr nyelvtudst szmos orszgban megfordul s eladsokat tart a kibernetikr l. Egy ilyen tja sorn hal meg Svdorszgban.
A kibernetikt a marxista dogmatika hivatalosan burzso ltudomnynak
minstette. Ez nagyban gtolta az ilyen jelleg kutatsokat a szocialista tborba tartoz orszgokban s gazdasgilag is krokat okozott.
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Zermelo, Ernst F. F. (1871,1953). Nmet matematikus, a halmazelmlet

els axi marendszernek kidolgoz ja.
Berlinben szletett. A gttingeni s a zrichi egyetem professzora volt. Axi marendszert Fraenkel tkletestette. Nevhez fzdik a sok vitt kavar
kivlasztsi axi ma is. A matematika szmos terletn rt el eredmnyeket.

Magyar matematikusok
Apczai Csere Jnos (Apca, 1625,Kolozsvr, 1659): neves pedag gus s

termszettud s, az els magyar nyelv geometria szerzje.
Egy dl-erdlyi kis faluban szletett. Korn rvasgra jutott, csaldjr l
semmit nem tudunk. A kolozsvri, majd a gyulafehrvri kollgium dikja
volt. 1648-ban a katolikus egyhz sztndjval Hollandiba ment tanulni. Ott
teol giai doktortust szerzett s megrta enciklopdijt a magyar nyelv tudomnyos let fellendtse cljb l. A m 1655-ben jelent meg Utrechtben az
albbi cmmel: Magyar encyclopaedia, avagy minden eddigi feltallt, igaz s
hasznos bltsessgnek szp rendbe foglalsa s magyar nyelven vilgra bocstsa.
Egy fejezete az aritmetikt, egy pedig a geometrit trgyalta. Sok geometriai
kifejezsnk innen szrmazik.
1653-ban hazajtt tantani a gyulafehrvri kollgiumba. &jszer eszmi,
a matematika fontossgnak hangslyozsa ellenkezst vltott ki. Rvidesen
thelyeztk a kolozsvri kollgiumba. Ott ragadta el a hall 1659 szilvesztern.
Arany Dniel (Pest, 1863,Budapest, 1945): kzpiskolai tanr, a Kzpiskolai Matematikai s Fizikai Lapok megalapt ja, tbb tanknyv trsszerzje.
Mint gyri freliskolai tanr, a vilgon msodikknt indtott el matematikai s zikai foly iratot kzpiskolsok szmra. Ksbb Budapestre ment tantani, de a Tancskztrsasg alatti tevkenysge miatt nyugdjaztk. Ezutn
biztostsi matematikval foglalkozott. A budapesti gett ban halt meg. Nevt
rzi az Arany Dniel feladatmegold verseny.
Beke Man (Ppa, 1862,Budapest, 1946): budapesti egyetemi tanr, a hazai
matematikai oktats megreformlsnak ttrje, akadmikus.
Plyafutst kzpiskolai tanrknt kezdte. 1897-ben tdolgozta a K nig
Gyula ltal rt kzpiskolai matematika tanknyvet. 1900-ben egyetemi tanr
lett. 1906-ban az  kezdemnyezsre alakult meg a Matematikai Reformbizottsg, amelynek sokig elnke volt. A Tancskztrsasg buksa utn megfosztottk katedrjt l s nyugdjaztk.
Pedag giai s tanknyvr i tevkenysge mellett jelentsek a di(erencilegyenletek elmletben elrt eredmnyei. 1951 ta Beke Man -emlkdjban
rszeslnek a matematika oktatsban s npszerstsben kiemelked eredmnyeket elr tanrok.
Bolyai Farkas (Bolya, 1775,Marosvsrhely, 1856): a marosvsrhelyi fiskola professzora, kivl matematikus s sokoldal tehetsg. A legnagyobb magyar
matematikus apja.
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Neve egybeforrott val. A kt Bolyai munkssga a matematika reformkort jelentette haznkban. #letkben nem kaptk meg az ket megillet elismerst, de az ut kor igyekszik p tolni ezt a mulasztst. Ma mr knyvtrnyira tehetk a velk foglalkoz szak- s szpirodalmi alkotsok. Nemes
kezdemnyezs az 1993-ban ltrehozott Bolyai-tbor, amely a tanul ifjsg
krben igyekszik emlkket bren tartani.
A Bolyai csald rgi szkely nemesi csald, amelynek fszke a Nagyszeben
melletti Bolya volt. Itt szletett Bolyai Farkas is. Szlei mr hatves korban
a nagyenyedi reformtus kollgiumba kldtk tanulni. Sokoldal tehetsge korn megmutatkozott, klnsen a nyelvtanulsban s a matematikban tnt
ki. Hamarosan a br Kemny csaldhoz kerlt hzitant nak. Tantvnyval
egytt 1790-ben a kolozsvri reformtus kollgiumba iratkoznak be s t vig
ott tanulnak. A kvetkez t vben nmetorszgi egyetemeken folytatjk tanulmnyaikat. Az els lloms Jna, utna Gttingen kvetkezik. Itt kt szoros
bartsgot Gauss-szal s hatrozza el vgleg, hogy matematikus lesz. Sokat
beszlgetnek a prhuzamosok problmjr l is.
1799-ben tantvnya hazautazik s ad ssgnak fejben zlogul otthagyja
tant jt. Bolyai Farkas egy v utn tudja kivltani magt s mivel pnze
nem marad, gyalog indul haza Erdlybe.
llst nem kap, gy a domldi birtokon telepszik le. 1801-ben megnsl,
felesge rkosi Benk Zsuzsanna, egy kolozsvri borbly kirurgus lnya. A
kvetkez vben megszletik Kolozsvron Bolyai Jnos.
1804-ben meghvjk a marosvsrhelyi reformtus kollgiumba, az akkor szervezett matematika- zika-kmia tanszk lre. Ettl kezdve mindig
Marosvsrhelyen l s 47 vig tant a kollgiumban.
A kevs zets miatt sok mellktevkenysget knytelen vgezni. Brbe veszi
a kollgium kocsmjt, kertszkedik, klnleges klyhkat kszt s rul. Emellett erdszeti s nprajzi tanulmnyokat r, szpirodalmi mveket fordt, versesktetet jelentet meg, drmkat alkot. Irodalmi munkssgnak elismersl az
MTA 1832-ben levelez tagjnak vlasztja. Matematikai mvei nem tallnak
megrtsre. Sem az 1830-ban megjelent magyar nyelv Aritmetika eleje, sem
f mve, az 1832,33-ban megjelent ktktetes latin nyelv Tentamen. Az els
ktet fggelke (Appendix ) volt nak korszakalkot munkja.
A Tentamen t s az Appendix et a rgi bartnak, Gaussnak kldte el brlatra, aki egyik mvet sem rtkelte kellkppen. A Tentamen bl csak az
alapossgra s az nll sgra val becsletes trekvst vette szre. Holott
a mben fontos eredmnyek voltak: a vgszer terletegyenlsg fogalma, a
Bolyai-algoritmus, j sorkonvergencia kritrium, a prhuzamossgot helyettest
axi mk s gy tovbb. Fia munkjnak el nem ismerse mg jobban bntotta.
Magnlete sem alakul szerencssen. Hzassgt sok veszekeds keserti meg.
Felesge 1821-ben meghal. Msodszor 1824-ben nsl. Ez a hzassga boldogabb, belle kt gyermek szletik. 1833-ban azonban msodik felesge is meghal.
Ettl kezdve nem sok rm ri letben. Fival val kapcsolata is feszltsgekkel
terhes. Tudomnyos tren egymsra vannak utalva, matematikai problmikat
csak egymssal oszthatjk meg.
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Bolyai Farkas 1851-ben, 76 vesen megy nyugdjba. 1852-ben kiadja Kurzer Grundiss (Rvid vzlat ) cm nmet nyelv mvt. Ebben sszefoglalja fbb
matematikai gondolatait s prhuzamot von a s Lobacsevszkij munkssga
kztt.
Ezutn sokat foglalkozik az elmls gondolatval s tudatosan kszl r.
Megrja vgrendelett, amelyben nyolc X alatt sok x-et rt reg professzornak
titullja magt. A temetsn semmi cerem nit nem kvn, mg harangot sem,
de hozzteszi: az oskola csengettyje sz lhatna.
Bolyai Jnos (Kolozsvr, 1802,Marosvsrhely, 1860): a legnagyobb jelen-

tsg felfedezst tett magyar matematikus.
#desanyja szleinek hzban szletett 1802. december 15-n Kolozsvron.
Apja hamar felismeri a zsenijt s igyekszik matematikuss nevelni. Megismerteti vele Euklidsz Elemeit, Euler algebrjt s Vega ngyktetes
kziknyvt. Lerja napl jban, hogy a hamar megrtette az j dolgokat, st
mr bizonytsukat is tudta.
Tizent ves korban jeles eredmnnyel letette a tovbbtanulsra jogost
vizsgt. Apja elszr Gausshoz akarta kldeni, de vlaszt nem kapott levelre.
Egy v mlva sszegylik annyi pnz arisztokrata prtfog ikt l, hogy a Monarchia legmagasabb matematikai kpzst nyjt bcsi hadmrnki akadmira
jelentkezzen. Felvtelije olyan j l sikerl, hogy a negyedik vfolyamon kezdheti
tanulmnyait. Tehetsgre fel gyel az akadmia parancsnoka is. Nemcsak kivl
tanul , de virtu z hegeds s j vv hrben is llott. llt lag tbb prbajt
vvott, ami indulatos, lobbankony termszete miatt nem kizrt.
Apjval rendszeresen levelezik matematikai tmkr l, de apai tancsokat is
kap: #n tgedet a Duellumt l (prbajt l) fltelek leginkbb s a fejrnpektl.
Bolyai Farkas a prhuzamosokkal val foglalkozst l is vja t.  : : : az Istenrt krlek! haggy bkt a paralellknak, : : : megfoszthat minden iddtl,
egszsgedtl, csendessgedtl s egsz leted boldogsgt l.
Tanulmnyait befejezve alhadnagyknt Temesvrra kerl 1823-ban. Itt dolgozza ki a nemeuklidszi geometria alapjait s rja apjnak nevezetes sorait:
 : : : semmibl egy ujj ms vilgot teremtettem : : : valamit eddig kldtem
csak krtyahz a toronyhoz kpest. Kt vvel ksbb tadta apjnak abszolt
geometrijnak nmet nyelv vzlatt. Ennek lnyegt Bolyai Farkas akkor
mg nem rtette meg. Nem akarta elhinni, hogy a ktezer ves problmt ppen
a oldotta meg. Jnos 1826-ban egy msik vzlatot egykori bcsi tanrnak
kldtt el, de ez sem maradt fenn.
Kzben fhadnagy lesz s Aradra kerl. Innen 1830-ban Lembergbe helyezik.
A katonai plyt nem szereti, sokat betegeskedik, de kzben dolgozik geometrija teljes felptsn. 1832-ben szzadoss lptetik el s Csehorszgba veznylik.
Kzben megjelenik az Appendix, amit apja elkld Gaussnak brlatra. A vlasz
lehangol volt, Gauss szerint az Appendix ben lertak megegyeznek az  vizsglatainak eredmnyvel, de azokat nem tette kzz. Udvariasan hozzteszi,
hogy rl annak, hogy egy rgi bartja a elzte meg t. E levlen tl Gauss
nem tett semmit, hogy a vilgot megismertesse az j geometria felfedezjvel.
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Csak napl jban jegyezte meg, hogy az ifj Bolyait elsrang lngsznek tartja.
Bolyai Jnos, tudva, hogy korszakalkot felfedezst tett, nehezen viselte
el mvnek kznys fogadtatst. Ingerlkenny, magnyoss vlt. Nehezen
tudott tiszttrsaival is kijnni. 1833-ban, 31 vesen krte nyugdjazst.
Elszr apjhoz kltztt, aki akkor lett msodszor zvegy. Nem tudtak kijnni egymssal, ezrt Jnos kikltztt a domldi birtokra. 1834-ben nslni
akart, de nem tudta lettbe helyezni a katonatisztek szmra elrt pnzsszeget
(kauci t). gy csak lettrsi kapcsolatot tudott ltesteni Kibdi Orbn
Rozlival. Egyttlskbl kt gyermek szletett. 1846-ban bekltztek
Marosvsrhelyre. 1849-ben, a tr nfoszts utn megeskdtek, de ksbb a csszr nem hagyta j v hzassgukat. Kapcsolatuk megromlott, 1852-ben vgleg
szaktottak. Ekkor kibklt apjval.
A tudomnyos lettl val elzrtsga ellenre foglalkozott matematikval is.
Gondolatait csak apjval tudta megosztani, gy rendszeresen leveleztek egymssal, rossz viszonyuk ellenre is. Apja biztatta, hogy mieltt meghalna, szeretne ltni mg egy Appendix et. Foglalkoztak a komplex szmok rtelmezsvel. Eltr felfogsuk kztt gy akartak igazsgot tenni, hogy mindkettjk
bekldte elgondolsait egy plyzatra. Egyikk sem nyert, ami jabb csal dst
jelentett szmukra. Az ut kor rtkelse szerint Bolyai Jnos munkja djat
rdemelt volna. Ms matematikai mvek megrsba is belekezdett, ezeket azonban nem fejezte be s nem is publiklta. Matematikai rsait Weszely Tibor
marosvsrhelyi matematikatrtnsz rendezte sajt al s adta ki 1981-ben.
Szerzjk zsenije ezekbl az rsokb l is kivilglik.
Apja hallval egyetlen tudomnyos trst is elveszti. Ezutn az ,dvtan megrsnak szenteli idejt. Ebben geometrijnak ellentmondstalansgt
igyekszik igazolni s kifejti loz ai nzeteit. E mvnek avatott rtkelse mg
vrat magra.
1857-tl sokat betegeskedik. Kudarcai, magnleti problmi ellenre sem
rzi lett sikertelennek. Felfedezsre utalva errl gy r:  : : : rszesltem a
menyorszg megismersben is  melyet szigor letm dom mellett is semmi
kincsrt nem adnk. Nagy tud shoz mlt sorok!
1860. janur 27-n halt meg. Temetsn az elrt katonai ksreten kvl
mindssze hrman jelentek meg.
Hallnak vben jelent meg Richard Baltzer nmet matematikus
knyve, amely ismertette a kt Bolyai eredmnyeit s mltatta az Appendix
jelentsgt. 1867-ben az Appendix franciul is megjelent. Boncompagni olasz
matematikatrtnsz 1869-ben s 1871-ben levlben krte a magyar illetkeseket a Bolyaiak hagyatknak megvizsgltatsra. Ezt Hunyady Jen is
indtvnyozta 1868-ban.
A hetvenes vekben megindult az intenzv Bolyai-kutats. #lettjukat a
temesvri Schmidt Ferenc trja fel, matematikai munkssgukat pedig a
kolozsvri egyetem tanrai fejlesztik tovbb. A kutatsok sszehangolsra
Bolyai Bizottsg alakul. 1884-ben sremlket lltanak Bolyai Farkas jeltelen
srjra. Schmidt Ferenc 1893-ban megtallja Bolyai Jnos srjt, amelynek
helyre mr csak ids szolgl ja emlkezett.
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Az els s mindmig legteljesebb Bolyai monogr t klfldi tud s rja meg:
a nmet Paul Stckel, aki ennek rdekben magyarul is megtanul. 1896-ban
az Appendix angolul jelenik meg, 1897-ben pedig magyarul. 1902-ben az Akadmia Bolyai-djat alapt. 1911-ben a kt Bolyai holtestt exhumljk s kzs
srba temetik, amelyre mlt sremlket lltanak. A szkelysgnek ez a kt
zsenije ma egytt alussza rk lmt a Szkelyfld fvrosban, Marosvsrhelyen.
Babits Mihly
Bolyai

Semmibl egy j, ms vilgot teremtettem."
Bolyai Jnos levele atyjhoz.
Isten elmnket bezrta a trbe.
Szegny elmnk e trben rab maradt:
a kapzsi villmlyv, a gondolat,
gymntkorltjt mg csak el sem rte.
#n, boldogolvn azt a madarat
ki kalitjb l legalbb kiltott,
a semmibl alkottam j vilgot,
mint p khl b l sz ktlt a rab.
&j trvnyekkel, tl a szk egen,
j vgtelent nyitottam n eszemnekkirly gyannt, tl minden kpzeten
kirabolvn kincst a kptelennek
nevetlek, mint Istennel osztoz ,
vn Euklides, rab trvnyhoz .
Csernk Lszl (Ppa, 1740,Deventer, 1816): Hollandiban mkd mate-

matikus, kora legjobb prmszmtblzatnak sszellt ja.
Apja tblabr volt, aki atalon meghalt. Anyja a debreceni kollgiumba
kldte tanulni. Tanrai kzl Hatvani Istvnra emlkezett vissza szeretettel.
Vgzse utn retorikt, teol git s meta zikt tantott a kollgiumban.
Huszont ves korban tanulmnytra kldtk. Ennek sorn a zrichi, bzeli,
bcsi, torin i, utrechti s groningeni egyetemeket ltogatta. 1775-ben elfogadta
a hollandiai Deventer gimnziumnak meghvst a loz a s a matematika
oktatsra. Itt vglegesen letelepedett s csaldot alaptott. Nem fogadta el a
Srospatakra sz l meghvst sem 1781-ben. Trzsszmtblzata is Deventerben jelent meg s kivvta a legnevesebb matematikusok elismerst.
Dvid Lajos (Kolozsvr, 1881,Budapest, 1962): a debreceni s a kolozsvri
egyetem matematikatrtnet professzora, a Bolyaiak neves kutat ja.
Rgi nemesi csald tdik gyermeke volt. Apja honvdtisztknt harcolt a szabadsgharcban. A kolozsvri egyetemen Farkas Gyula, Schlsinger Lajos
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s Riesz Frigyes voltak a tanrai. A vgzs utn sztndjjal Gttingenbe
ment tanulni, ahol Hilbert s Klein eladsait hallgatta. Sok idt tlttt
egytt az akkor szintn klfldn tanul Fejr Lipttal.
Hazatrte utn Szkelyudvarhelyen lett kzpiskolai tanr. Tbb matematikai cikket publiklt neves hazai s klfldi foly iratokban. 1910-ben a kolozsvri,
1914-ben pedig a budapesti egyetem magntanra lett. Itt tartott haznkban
elsknt matematikatrtneti eladsokat 1918-ban.
1923-ban jelent meg f mve A kt Bolyai lete s munkssga cmmel.
Egyetemi katedrt 1926-ban kapott Debrecenben. szervezte meg 1929-ben
a matematikai intzetet. 1940-ben az ismt magyar kolozsvri egyetemre kerlt. 1946-ban visszakltztt Budapestre, ahol szerny krlmnyek kztt lt
felesgvel s kt val.
Dugonics Andrs (Szeged, 1740,Szeged, 1818): piarista szerzetes, egyetemi tanr, a felvilgosods r ja. Sokat tett a magyar matematikai szaknyelv
megteremtsrt.
Bevndorolt horvt (dalmt) kereskedcsald sarja. Tizennyolc ves korban
belpett a piarista rendbe. Ksbb a vci, a medgyesi s a nyitrai gimnziumokban tantott. Mak Pl tmogatsval a nagyszombati egyetem elemi matematika tanszkre kerlt 1774-ben. Ennek professzora maradt nyugdjazsig
(1808).
A magyar nyelvrt folytatott harc egyik kiemelked alakja volt. rta az els magyar nyelv regnyt (Etelka, 1788). Ngyktetes matematikai mvben
(Tudkossg) egyetlen idegen sz sincs. Tanri munkja sorn is sikeresen
kzdtt a nmetest trekvsek ellen. Tevkenysgvel kivvta a hat sgok
s sok kollgjnak ellenszenvt. Az egyetemi ifjsg rajongott professzorrt.
Egervry Jen (Debrecen, 1891,Budapest, 1958): megyetemi tanr,
akadmikus, a grfelmlet s mtrixelmlet kivl mvelje.
A budapesti egyetemen szerzett tanri oklevelet. 1932-ben elnyerte a K nig
Gyula emlkdjat. 1941-ben lett a megyetem professzora. Az MTA 1943-ben
levelez, 1946-ban rendes tagjnak vlasztotta. Ktszer kapott Kossuth-djat.
'ngyilkos lett.
A Knig,Egervry ttelen alapul a lineris programozs n. magyar m dszere.
Erd s Pl (Budapest, 1913,Vars , 1996): a XX. szzadi matematika egyik
meghatroz alakja, az els magyar Wolf-djas. Fknt a kombinatorikban s
a szmelmletben rt el alapvet eredmnyeket.
Szlei matematikatanrok voltak, gy uk matematikai tehetsgt hamar
felismertk s fejlesztettk. Kzpiskolsknt a Kzpiskolai Matematikai Lapok
egyik legeredmnyesebb feladatmegold ja volt. Els szmelmleti cikkt mg
egyetemista korban rta Kalmr Lszl segtsgvel. Ez a cikk egycsapsra
megalapozta hrnevt.
Az egyetem elvgzsvel szinte egyidben, 1934-ben szerzett doktori fokozatot, amelyet rgtn egy Manchester-be sz l meghvs kvetett. Ngy vet
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tlttt itt, majd 1938 s 1954 kztt az USA-ban lt. Mr addig is
sokat utazott, de 1954 utn szinte lehetetlen lland tart zkodsi helyt
meghatrozni. Rvidebb-hosszabb idt tlttt Magyarorszgon, Angliban,
Kanadban, Ausztriban, de legtbbet taln konferencir l konferencira utazva. A hall is egy vars i konferencin rte ut l.
Tbb mint 1500 cikket publiklt, j rszt trsszerzkkel. Egy Erd ssel kzs
cikk komoly rangot jelentett a matematikusok vilgban.
Kutatsi terlete tfogja a szmelmletet, a kombinatorikt, a halmazelmletet, a val sznsgszmtst, a topol git, a komplex s val s fggvnytant, a polinomelmletet s a Fourier-sorok elmlett. Eredmnyei kzl
taln a prmszmttelre Selberggel kzsen adott elemi bizonyts, valamint
az Erds,Kac, Erds,Szekeres, az Erds,Wintner s az Erds,Selfridge ttelek
emelhetk ki.
Nyolc akadminak volt tagja s hat egyetemnek dszdoktora. Rszeslt
Kossuth- s llami-djban, neki tltk a Szele Tibor emlkrmet. volt az els
 s mindmig egyetlen  magyar matematikus, aki megkapta a matematikai
Nobel-djnak tekinthet Wolf-djat.
Rendkvl sznes, kzvetlen, j szndk s j humor egynisg volt, akinek
mondsai, szoksai, a vele kapcsolatos anekd tk sokig fenn fognak maradni a matematikusok krben. Szmos djat alaptott matematikusok szmra,
ezenkvl kln sszegeket ajnlott fel egy-egy problma megoldsrt.
Farkas Gyula (Srosd, 1847,Pestszentlrinc, 1930): kolozsvri egyetemi
tanr, akadmikus. Az elmleti zika hazai ttrje. A Farkas-ttel a lineris
programozs egyik alapttele.
Elszegnyedett nemesi csald sarja. Apja uradalmi intz volt, akinek ht
gyerek eltartsr l kellett gondoskodnia. A bencsek gyri gimnziumban
rettsgizett. Ezutn a pesti egyetem jogi karra iratkozott be. Apja tnkrement, gy tanulmnyait meg kellett szaktania. Egy ideig gazdag csaldoknl
hzitant skodik. Ksbb tiratkozik a zika-kmia szakra, ahol 1870-ben
vgez. Szkesfehrvron kezd tantani. Fizika tanknyvet r, hetilapot szerkeszt.
1874-ben ismt hzitant egy gr csaldnl. Sokat tart zkodik klfldn
tantvnyval, ahol neves matematikusokkal kerl kapcsolatba. Ekkor kezd matematikval foglalkozni s publiklni. 1881-ben mr matematikb l doktorl
Budapesten. Rvidesen magntanr lesz ugyanott komplex fggvnytanb l.
1887-ben kerlt a kolozsvri egyetem elmleti zikai tanszkre, ahol 28 vig
tantott. Nagy szerepe volt abban, hogy a termszettudomnyi kar eur pai
sznvonalra emelkedett. 1892-ben a padovai egyetem diszdoktorv vlasztotta.
1898-ban az MTA levelez, 1914-ben rendes tagja lett.
Legfontosabb matematikai eredmnyeit a lineris egyenltlensgrendszerek
elmletben rte el. Ezek ksbb a lineris programozsban nyertek alkalmazst.
A vektoralgebra s a vektoranalzis kutatst  kezdte el haznkban. Komplex
fggvnytani eredmnyei is jelentsek.
A Bolyai Trsulat 1973-ban Farkas Gyula djat alaptott a matematika alkalmazsban kitnt ifj kutat k szmra.
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Fejr Lipt (Pcs, 1880,Budapest, 1959): kolozsvri s budapesti egyetemi

tanr. Ktszeres Kossuth-djas akadmikus. Iskolateremt egynisg, aki j
szakaszt nyitott a Fourier-sorok elmletben.
Apja Weisz Samu kiskeresked volt. A tanulssal kezdetben gondjai voltak.
Apja egy idre ki is vette az iskolb l s az zletben kellett segdkeznie. Ksbb
egy kivl matematikatanr, Maksay Zsigmond (1850,1896) keze al kerlt,
aki megszerettette vele a trgyat. 1897-ben mr msodik lett az orszgos matematikai tanul versenyen.
Elszr a megyetemre iratkozott be, de flv mlva tment a tudomnyegyetemre. Beke Man, Krschk Jzsef s K nig Gyula eladsai nagy
hatssal voltak r. Egy tanvet a berlini egyetemen tlttt. Itt ismerkedett
meg a Fourier-sorok problmjval. Hszvesen e tmakrben tette legnagyobb
felfedezst: a Fourier-sorok j sszegzsi eljrst. Eredmnyt a prizsi akadmia lapjban kzlte 1900-ban. E cikk lett az alapja doktori disszertci jnak,
amit 1902-ben vdett meg Budapesten. Ezutn egy prizsi s gttingeni tanulmnyt kvetkezett. 1905-ben a kolozsvri egyetemen kapott llst.
Eredmnyei ismertt tettk nevt klfldn. Itthon akkor irnyult r a gyelem, amikor Poincar Budapestre rkezvn rgtn utna rdekldtt. Mg
ebben az vben (1908) az Akadmiai levelez tagja lett. 1911-ben pedig a
budapesti egyetem professzorv neveztk ki, fleg Etvs Lornd kzbenjrsra.
Kinevezstl egszen hallig volt az egyetem tanra. Nem ment klfldre
a Tancskztrsasg utni antiszemita lgkrben sem, pedig csbt ajnlatok
vrtk. 1944-ben katedrjt l is megfosztottk s lete is veszlyben forgott.
A nyilasok ltal kivgzsre sznt csoportot, amelynek  is tagja volt, egy honvdtiszt mentette meg a pusztulst l.
Fejr Lipt krl mr az I. vilghbor alatt kialakult egy matematikai
iskola. Ennek nevesebb tagjai Plya Gyrgy, Szeg Gbor, Fekete Mihly, Szsz Ott s Riesz Marcell (Riesz Frigyes ccse) voltak, akik
ksbb klfldn szereztek vilghrt.
A harmincas vekben a tantvnyok jabb nemzedke tnik fel: Grnwald
Gza, Erd s Pl, Kalmr Lszl, Turn Pl, Szsz Pl s msok.
Mellettk matematikatanrok egsz sora ksznhette neki tudst.
Hatsnak titka szuggesztv erej eladsaiban s vonz egynisgben rejlett. Tantvnyaival az rkon kvl is tartotta a kapcsolatot, st sokukkal
klfldre tvozsuk utn is levelezsben maradt.
Fejr Lipt tevkeny rszese volt a matematikai kzletnek. Sokig szerkesztette a Trsulat lapjt s ltta el a titkri teendket. Ksbb a Bolyai Trsulat dszelnke lett. A magyar mellett tagja volt a lengyel s a bajor akadminak.
Dszdoktorr vlasztotta a budapesti Etvs s az amerikai Brown egyetem.
Tiszteletbeli tagja volt a calcuttai matematikai trsasgnak. Munkssgt
rtkelve egyet rthetnk Turn Plnak azzal a megllaptsval, hogy a magyar matematikt eur pai sznvonalra K nig Gyula s Krschk Jzsef,
vilgsznvonalra pedig Fejr Lipt s Riesz Frigyes emeltk.
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Ge cze Zord (Budapest, 1873,Budapest, 1916): kzpiskolai tanr, a fel-

sznmrs ttrje.
Apja a Ludovika hadiakadmia tanra volt. Az egyetemen K nig Gyula
eladsai voltak r nagy hatssal, de szemlyes kapcsolatuk nem j l alakult.
Tanri plyjt a podolini alreliskolban kezdte. Onnan az ungvri
freliskolban kerlt. Kutat munkjt neheztette a szakirodalom hinya s
az elzrtsg. Emellett nyolc gyerekrl is gondoskodnia kellett. Els rtekezsei
iskolja rtestiben jelentek meg. A felsznmrsre vonatkoz j gondolatokra
elszr a kolozsvri egyetem tanra, Schlsinger Lajos gyelt fel. Egy vi
sztndjat kapott Prizsba. Ottani dolgozatt Lebesgue elszr nem rtette,
de ksbb nagyra rtkelte. 1910-ben a Sorbonne doktora lett. Ottani bartai
(kzttk Madame Curie) maradsra bztattk, de Ge cze vlasza az volt,
hogy a legkisebb magyar egyetem katedrjt sem cserln el a Sorbonne-rt.
Hazatrve nem sikerlt egyetemi katedrhoz jutnia. Egy budapesti
freliskola tanra lett. A hbor kitrsekor behvtk katonai szolglatra. Ennek eleget tett, br a nagy csald miatt krhetett volna felmentst. A frontszolglat kzben is dolgozott, cikkeit tbori postval kldte haza. Szervezete nem
brta a megerltetst, beteg lett. Elszr egy bcsi, majd egy budapesti k rhzba kerlt. Ott halt meg 1916 tavaszn.
Matematikai eredmnyeit Rad Tibor fejlesztette tovbb s tette ismertt
szlesebb krben.
Haar Alfrd (Budapest, 1885,Szeged, 1933): kolozsvri, majd szegedi egyetemi tanr, a szegedi iskola egyik megalapt ja. A Haar-mrtk s integrl
szerepe egyre fontosabb a modern analzisben.
Tanulmnyait a megyetem vegyszmrnki karn kezdte, de 1904-ben tiratkozott a tudomnyegyetem matematika- zika szakra. 1905-ben Gttingenbe ment s Hilbert eladsait hallgatta. Nla is doktorlt 1909-ben.
Magntanri kpestst szerzett s egyideig a zrichi megyetemen tantott.
Hazatrse utn, 1912-ben a kolozsvri egyetemre kerlt. A Trianon utn
Szegedre kltztt egyetemen Riesz Frigyessel virgz matematikai letet
teremtettek. 1922-ben indtott foly iratuk (Szegedi Acta) nemzetkzi hrnvre
tett szert.
A topologikus csoportokban bevezetett mrtk mellett az ortogonlis fggvnyrendszerek elmletben s a varici szmtsban rt el alapvet eredmnyeket.
Hajs Gyrgy (Budapest, 1912,Budapest, 1972): budapesti egyetemi tanr,
ktszeres Kossuth djas akadmikus. Vilghr geomter. A Minkowski,Haj s
ttel s egy kivl geometria tanknyv fzdik a nevhez.
A budapesti tudomnyegyetem elvgzse utn a megyetem oktat ja, majd
1949-tl hallig az ELTE geometria tanszknek vezetje volt.
Legismertebb eredmnyt 30 vesen, 1942-ben rte el, amikor csoportelmleti
eszkzkkel bebizonytotta H. Minkowski (1864,1909) nmet matematikus
egy nevezetes geometriai szmelmleti sejtst (Minkowski,Haj s ttel). A bizonyts sorn kidolgozta az Abael csoportok Haj s fle faktorizci jnak m d477
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szert. Jelents eredmnyeket rt mg el a diszkrt geometriban, a geometriai
szerkesztsek elmletben, a grfelmletben, a Bolyai,Lobacsevszkij geometriban s a numerikus analzisben is.
A magyar mellett tagja volt a romn s a nmet tudomnyos akadmiknak.
Nmetl is megjelent egyetemi tanknyvt (Bevezets a geometriba, Budapest,
1960) ma is hasznljk a magyar felsoktatsban.
Hatvani Istvn (Rimaszombat, 1718,Debrecen, 1786): a debreceni reformtus
kollgium sokoldal s nagytekintly tanra. A val sznsgszmts els hazai
mvelje.
Als fok iskolit szlvrosban, valamint Losoncon, Kecskemten s
Komromban vgezte. 1738-ban vettk fel a debreceni kollgiumba, ahol egyik
tanra Marthi Gyrgy volt. A kitr pestisjrvny ell Losoncra ment s
ott nevelskdtt 1741-ig. Utna visszatrt Debrecenbe.
A vgzs utn sztndjjal Bzelbe ment s a Bernoulliak matematikai,
zikai s orvosi eladsait hallgatta. Tbb klfldi egyetem ajnlatt visszautastva 1748-ben hazatrt Debrecenbe tantani.
Csaknem negyven vi tanri munkja nagy hatst gyakorolt a magyar
mveldsre. Tantvnyain keresztl a legmodernebb matematikai, zikai,
orvosi, teol giai, loz ai s geogrfusi ismeretek elterjedst segtette el.
Haznkban  vgzett elszr elektromos ksrleteket. Taln ezrt is rdemelte
ki a civisvros lak it l az rdngs professzor cmet.
Egy
loz ai knyvben elsknt ismertette Magyarorszgon
a val sznsgszmts alapjait, hazai pldkon illusztrlva ket. Szletsi s
hallozsi tblzatokat ksztett, amelyeket matematikai m dszerekkel rtkelt.
Ezzel a hazai matematikai statisztika ttrje lett.
Hunyady Jen (Pest, 1838,Budapest, 1889): megyetemi tanr, akadmikus.
Tbb fontos determinselmleti ttel felfedezje.
#desapja j l keres pesti orvos volt, gy biztostani tudta a szmra a klfldi tanuls lehetsgt. A kzpiskola elvgzse utn nyolc vet tlttt klfldi
egyetemeken: Bcs, Mnchen, Karlsruhe, Berlin, Prizs s vgl Gttingen.
Berlinben Kronecker volt r nagy hatssal. 1864-ben doktorlt Gttingenben. Hazatrsekor, 1865-ben mr tbb nll eredmny birtokosa. 1867-ben az
MTA levelez tagja lesz. Megyetemi professzori kinevezst 1869-ben kapja.
Az akadmia 1883-ban rendes tagjnak vlasztja.
Eladsai j l felptettek voltak s sok hallgat t vonzottak. Tmjuk az algebrai geometria volt, amelyben elszeretettel alkalmazott determinnselmleti
eszkzket.
Tevkeny rszese volt a matematikai kzletnek. Egyik elindt ja volt a M!egyetemi Lapok nak s kzremkdtt a trsulati let megszervezsben. 'rkltt szvbaja egyre jobban elhatalmasodott rajta, gy tervei megval sulst mr
nem rte meg.
Jordn Kroly (Pest, 1871,Budapest, 1959): egyetemi tanr, akadmikus, a
val sznsgelmlet tovbbfejlesztje.
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Egyetemi tanulmnyait Prizsban, Zrichben, Manchesterben s Genfben
vgezte. A gen egyetemen tanrsegdknt kezdett dolgozni. Ott lett magntanr s kmiai doktor. Hazajvetele utn a budapesti egyetemen tanult matematikt, csillagszatot s fldrengstant. 1906-ban a Fldrengs Szmll
Intzet igazgat ja lett. 1920-t l az egyetemen tantott. Rendes tanr 1940ben lett. 1928-ban Knig Gyula djat kapott. 1947-ben akadmiai levelez tag,
1956-ban pedig Kossuth-djas lett.
volt az els hazai kutat , aki nll eredmnyeket rt el a val sznsgszmtsban s a matematikai statisztikban.
Kalmr Lszl (Edde, 1905,Mtrahza, 1976): szegedi egyetemi tanr,
akadmikus. Legfontosabb eredmnyeit a matematikai logikban s az absztrakt algebrban rte el.
A budapesti egyetemen Fejr Lipt volt a tanra. Vgzs utn Szegeden
lett tanrsegd, majd 1947-tl professzor. Ksbb az MTA matematikai-logikai
s automataelmleti kutat csoportjnak lett a vezetje.
Kerkjrt Bla (Budapest, 1898,Gyngys, 1946). Szegedi s budapesti
egyetemi tanr, akadmikus, kivl topol gus s geomter.
1922-ben kezdte magntanri eladsait Szegeden. 1929-ben nyilvnos rendes tanr lett ugyanott. Ksbb a budapesti egyetemre kerlt. 1934-ban levelez, 1945-ben rendes tagja lett az akadminak.
A topol gia geometriai alkalmazhat sgt kutatta. rta e tmakr egyik
alapvet monogr jt, ami 1923-ban jelent meg Berlinben nmetl Eladsok
a topolgirl cmmel.
K nig Dnes (Budapest, 1884,Budapest, 1944): megyetemi tanr, a
grfelmlet els monogr jnak szerzje. K nig Gyula a.
Egyetemi tanulmnyait a budapesti tudomnyegyetemen kezdte, majd Gttingenben fejezte be. 1907-ben doktorlt s kerlt a megyetemre, amelynek
hallig tanra volt.
Fontos mvet adott ki 1918-ban a topol gir l. Az 1936-ban Lipcsben
nmetl megjelent A vges s vgtelen grfok elmlete cm mve a trgykr
klasszikusa. A Knig-ttel a grfelmlet egyik fontos ttele s a lineris programozs magyar m dszernek elvi alapja. Amikor a zsid kat srga csillag
viselsre kteleztk, a megalztatst nem tudta elviselni s btyjval egytt
ngyilkos lett.
K nig Gyula (Gyr, 1849,Budapest, 1913): a szzadvg vezet matematikusa, a megyetem professzora, akadmikus. A matematika tbb terletn alkotott
jelentset.
Gyrben szletett gazdag csaldban. Tizenhat ves korban rettsgizett
szlvrosban. Utna a bcsi egyetem orvosi karra iratkozott be, de matematikt is hallgatott. Rvidesen Heidelbergbe ment zikt s matematikt tanulni.
Ott doktorlt matematikb l 1870-ben. A kvetkez lloms Berlin volt, ahol
Kroneckernl tanult.
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Hazatrte utn gyorsan haladt plyjn. Huszonkt vesen a budapesti
tudomnyegyetem magntanra, kt vvel ksbb a megyetem professzora.
Tevkenysge nyomn a megyetem lett a hazai matematikai let f kzpontja.
Eladsai, majd a Hunyady Jen vel s Krschk Jzseffel felvltva tartott
szeminriumai a tud skpzs mhelyeiv vltak. Ezeken a korabeli matematika
minden fontos gval megismerkedhettek a hallgat k.
Fontosnak tartotta a kzpiskolai oktats segtst. Rszt vett a tanterv
kidolgozsban. Tanknyvet rt, amelyet ksbb Beke Man dolgozott t.
Ezt a knyvet hossz ideig hasznltk a magyar kzpiskolkban.
K nig Gyula rakta le a kereskedelmi oktats alapjait haznkban. Elnke
volt a nemzetkzi matematikai tangyi bizottsg magyar szekci jnak. Egyik
megalapt ja volt a M!egyetemi Lapok nak. Kezdemnyez szerepe volt a Matematikai s Fizikai Trsulat megalakulsban, annak matematikus alelnke lett
1891-ben. Az MTA 1889-ben vlasztotta tagjnak. Egyttal igazgat sgi tag
s osztlytitkr lett. Sokoldalsgt jellemzi, hogy a legnagyobb hazai knyvkiad nak is vezrigazgat ja volt. A megyetemen hromszor bztk meg dkni
s szintn hromszor rektori teendk elltsval.
A szmelmletben a Knig-Rados ttel rktette meg nevt. A halmazelmletben a kontinuumhipotzissel foglalkozva bebizonytotta a Knig-fle
egyenltlensget. Gondolataira ptve dolgozta ki Neumann Jnos a halmazelmlet egyik axi marendszert. Fontos eredmnyeket rt el az analzisben, az
algebrban s a matematikai logikban is.
1913-ban halt meg egy, a matematika alapjait trgyal monogr a rsa
kzben. Kt a djat alaptott emlknek polsra.
Krschk Jzsef (Buda, 1864,Budapest, 1933): megyetemi professzor,
akadmikus. A hazai versenyek megszervezje. #rtkelselmlete nagy jelentsg a testelmletben.
K nig Gyula tantvnya volt a megyetem tanrkpz osztlyn. A vgzs
utn kzpiskolkban tantott Rozsny n, Debrecenben s Budapesten. 1890-ben
doktorlt. A kvetkez vben a megyetem tanra lett. Professzorr 1904-ben
neveztk ki. 1886-ban az MTA levelez, 1914-ben rendes tagja lett.
Szznl tbb dolgozatot s tbb knyvet rt. Egyszerstette a Waring-sejts
Hilbert-fle bizonytst. A p-adikus szmok segtsgvel kidolgozta a rendezett
testek Krschk-fle rtkelst.
F szervezje volt az els orszgos feladatmegold versenyeknek. Emlkt
rzi az 1949 ta minden vben megrendezett Krschk-verseny.
Lakatos Imre (Budapest, 1922,London, 1974): Angliban mkd matematikus s loz fus, a matematikai loz a egyik irnyzatnak megalapoz ja.
Eredeti csaldi neve Lipschitz volt, az illeglis kommunista mozgalomban
vette fel a Lakatos nevet. Az egyetemet Debrecenben vgezte, utna magas beoszts minisztriumi tisztvisel lett. 1950-ben letart ztattk. Hrom
vi brtn utn Rnyi Alfrd segtette llshoz. Ekkor fordtotta le Plya
Gyrgy A gondolkods iskolja cm mvt. 1956-ban Angliba emigrlt.
1961-ben Cambridge-ben szerzett doktori fokozatot. Ezutn a London School of
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Economics professzora lett. Tbbszr volt vendgtanr neves amerikai egyetemeken. Emlkre Londonban sztndjat alaptottak.
F mve, a Bizonytsok s cfolatok 1976-ban jelent meg. Magyar fordtsa
1981-bl val . Plya Gyrgy heurisztikjra s Karl Popper tudomnyloz jra ptve Lakatos olyan j matematikai loz ai irnyzatot dolgozott
ki, amely leginkbb a formalizmussal ll szemben.
Lipsicz Mihly (/vr, 1703,Gyr, 1765): az els magyarorszgi algebra szerzje. Bcsben tanult. 1737-ben Kolozsvron, egy vvel ksbb Kassn volt
tanr. Itt jelent meg latin nyelv algebratanknyve. Ksbb Nagyszombaton,
Gyrben, Zgrbban s Sopronban tantott.
Magyarorszgi Gyrgy Mester (?, 1422?,R ma, 1502):  rta 1499-ben
az els, magyar szerztl szrmaz matematikai mvet.
#letrl keveset tudunk. Val sznleg a pozsonyi egyetem dikja volt.
Mg dik korban elhurcoltk a trkk. Harminc vi rabsg utn trt haza. Domonkosrendi szerzetes lett s a hollandiai Utrecht kzelben telepedett
le. Szmol mesterknt is mkdtt. Latin nyelven jelent meg a Magyarorszgi
Gyrgy Mester (Georgius de Hungaria) aritmetikjnak foglalata hrom rszben
cm mve. A 20 oldalas knyvecskt, mint snyomtatvnyt 1965-ben jra kiadtk Hollandiban.
Mak Pl (Jszapti, 1724,Pest, 1793): az els eur pai rtelemben vett magyar matematikus. Sznvonalas felsfok tanknyvek szerzje.
Kzpnemesi csaldb l szrmazott, nemesi elneve kerekgedei volt. 1741ben belpett a jezsuita rendbe. Rvid ungvri s nagyszombati tanrkods utn
a bcsi egyetemre ment, ahol loz t adott el. Plyjnak tovbbi llomsai
Graz, Besztercebnya s Nagyszombat voltak. 1763-ban a Mria Terzia
ltal alaptott bcsi Terzinum matematika- zika-mechanika tanszkre kerlt,
ahol tz vig tantott. Ekkor rta matematikai mveit. Kzlk a legjobb az
1768-ban kiadott di(erencil- s integrlszmtsi tanknyv volt. Tanknyveit
az egsz Habsburg birodalomban hasznltk.
Rszt vett az I. Ratio Educationis (Oktatsi Trvny) elksztsben. 1777ban hazatrt s a Nagyszombatr l Budra, majd Pestre thelyezett egyetem
blcsszkarnak dknja lett.
Marthi Gyrgy (Debrecen, 1715,Debrecen, 1744): a debreceni kollgium
professzora, a legjobb magyar aritmetika szerzje.
Apja debreceni tancsnok, majd fbr volt. A kollgiumot mr tizenhat
ves korban befejezte. Utna ht vig tart klfldi tanuls kvetkezett. A
fbb llomsok Bzel, Zrich, Bern s Amsterdam voltak. 1738-ban hazatrt
s a kollgium tanra lett. A pestisjrvny ell nem meneklt el, mint sokan
msok. Megfesztett ervel dolgozott az oktats megreformlsn, nekkart szervezett, irodalmi mveket alkotott s megrta nevezetes aritmetikai knyvt. Ez
1743-ban jelent meg. Szerzje a kvetkez vben, 29 ves korban meghalt.
Ezzel a kollgium elvesztette legjelesebb s leggretesebb tanrt. Helytllsa,
hazaszeretete ma is pldul szolglhat.
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Neumann Jnos (Budapest, 1903,Washington, 1957): a XX. szzad egyik

legnagyobb s legsokoldalbb matematikusa. Munkssgnak zmt az USAban fejtette ki.
#desapja bankr volt. A csald korbban magyar nemesi cmet kapott.
Ezrt kerlt a klfldi lexikonokba a von Neumann nv. Abban a fasori evanglikus gimnziumban tanult, ahonnan neves termszettud sok egsz sora kerlt
ki. Ebben oroszlnrsze volt Rtz Lszl matematika- s Mikola Sndor
zikatanroknak.
Egyetemi tanulmnyait Budapesten kezdte, Berlinben folytatta s Zrichben fejezte be. Vegyszmrnki diplomt szerzett. Kzben Budapesten halmazelmletbl doktorlt 1926-ban. 1927-ben a berlini egyetem magntanra
lett. Kt v mlva tment a hamburgi egyetemre. 1930-ban kivndorolt az
USA-ba, ahol a princetoni egyetem tanra lett. Tbb ms magyar szrmazs
tud ssal egytt segtette j hazjt a fasizmus ellen vvott hborban.
Dszdoktora volt a harvardi, a princetoni s az isztambuli egyetemeknek. Sok
akadmia vlasztotta tagjnak, sajnos az MTA nem. Betlttte az Amerikai
Matematikai Trsasg elnki tisztt is. 1955-ben az amerikai Atomenergia Bizottsg tagja lett. 1956-ban megkapta a Fermi-djat. Rkban halt meg.
Munkssgnak kezdetn a halmazelmlettel foglalkozott, megalkotta egyik
axi marendszert. A harmincas vekben a kvantum zika matematikai
megalapozsn dolgozott. A Neumann-algebrk ma is a leghatkonyabb eszkzei a kvantummechanika tanulmnyozsnak. A kvantummechanika matematikai alapjai cm monogr ja (1932) alapvet munka. Megoldotta Hilbert
tdik problmjnak egy specilis esett kompakt csoportokra.
A negyvenes vekben ttrt az alkalmazsi terletek vizsglatra.
Megalapozta a jtkelmletet s O. Morgensternnel egytt megrta els
monogr jt. Kidolgozta a szmt gpek mkdsnek alapelveit s rszt vett
az els gpek megalkotsban.
Plya Gyrgy (Budapest, 1887,Palo Alto, 1985): vilghr magyar szrmazs matematikus, zikus s metodol gus, a heurisztika kidolgoz ja.
Apja neves kzgazdsz, az MTA levelez tagja volt. 1905-ben lett a budapesti tudomnyegyetem hallgat ja. Elszr jogi, ksbb irodalmi s loz fusi, vgl zikai s matematikai eladsokat hallgatott. Tanulmnyait 1910-ben
Bcsben, majd Gttingenben s Prizsban folytatta. Doktortust Budapesten
szerezte 1912-ben val sznsgszmtsb l.
1914-ben lett a zrichi mszaki egyetem tanra. 1925-ben jelent meg a
Szeg Gborral (1895,1985) kzsen rt analzis feladatgyjtemnye, amely a
mfaj klasszikusnak szmt. 1940-ben az amerikai Stanford egyetem professzora lett. 1953-ban nyugdjba ment, de eladsait mg 90 vesen is megtartotta.
1951-ben ismt megjelent egy hres PlyaSzeg knyv, amely a matematikai zikban kzsen elrt eredmnyeiket tartalmazta. A matematikai gak
kzl a kibernetika ksznheti neki a legtbbet.
P lya Gyrgy volt a matematikaoktats megreformlsnak egyik sztnzje
s a heurisztika kidolgoz ja. 1945-ben rt mvt, a Gondolkods iskoljt 16
nyelvre fordtottk le.
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Phler (Puechler) Kristf (Sikl s v. Sikl sd, 1510?,?): csillagsz s geo-

dta, az els magyar szerztl szrmaz geometria knyv r ja.
#letrl egyetlen biztos adat maradt fenn: neve szerepel a bcsi egyetem
1517. vi anyaknyvben. Nmet nyelv gyakorlati fldmrtani knyve 1563ban jelent meg Dillingenben s mg a XVIII. szzadban is hasznltk. Tartalmazta a geometriai alapfogalmakat, a mrtkegysgeket, a csillagszati s
fldmrsi m dszereket, valamint a korabeli mrmszerek lerst. Egyetlen
fennmaradt pldnyt az Orszgos Szchenyi Knyvtr rzi.
Rad Tibor (Budapest, 1895,Columbus, 1965): Szegeden, majd Amerikban

mkd matematikus. Az analzis neves kutat ja.
A megyetemen kezdte tanulmnyait, majd tiratkozott Szegedre. Ott doktorlt 1921-ben. 1929-ig Riesz Frigyes adjunktusa volt. 1929-ben a mncheni
egyetem, 1930-ben a Harvard tanra lett. Mg azvben tment az ohioi llami
egyetemre Columbusba. Nyugdjazsig annak professzora volt.
Tovbbfejlesztette Ge cze Zord eredmnyeit s lefektette a felsznmrs
modern elmletnek alapjait. 1930-ban megoldotta a felsznmrs egyik fontos
problmjt, az n. Plateau-problmt.
Rados Gusztv (Budapest, 1862,Budapest, 1942): megyetemi professzor,

akadmikus, a determinnsok kivl kutat ja. Tevkeny rszese volt a matematikai kzletnek. A Trsulat els titkra volt. A szmelmletben a Knig,Rados
ttel rzi nevt.
Rtz Lszl (Sopron, 1963,Budapest, 1939): kivl kzpiskolai matematika-

tanr, neves szakdidakta.
Budapesten, Berlinben s Strassburgban tanult. 1890-ben lett a budapesti
evanglikus (fasori) gimnzium tanra. Szerkesztette a Kzpiskolai Matematikai Lapok at s kiadta feladatait. Mikola Sndorral kzsen tanknyvet is
rt. Nevt rzi a Bolyai Trsulat ltal vente megrendezett Rtz Lszl Vndorgyls.
Rdei Lszl (Rkoskeresztr, 1900,Szeged, 1980): szegedi professzor,

akadmikus. A magyar absztrakt algebrai iskola megalapoz ja. Ktszeres
Kossuth-djas.
Plyjt kzpiskolai tanrknt kezdte Miskolcon s Meztron. 1932-ben
magntanr lett Debrecenben. Ksbb kt vet tlttt sztndjasknt Gttingenben. 1940-ben a szegedi egyetem professzora lett. 1967-tl a Matematikai
Kutat Intzet algebrai osztlyt vezette.
Csoport- s gyrelmleti kutatsai a legjelentsebbek. Megrta az absztrakt
algebra egyik alapvet kziknyvt. Eredmnyesen foglalkozott a szmelmlettel
s a geometrival is.
Rnyi Alfrd (Budapest, 1921,Budapest, 1970): debreceni s pesti pro-

fesszor. Ktszeres Kossuth-djas akadmikus. A val sznsgszmtsi iskola
megteremtje.
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A budapesti egyetemen Fejr Lipt tantotta. A hbor alatt munkaszolglata miatt tanulmnyait meg kellett szaktania. Szegeden vgzett 1945ben. Ekkor doktorlt Riesz Frigyesnl. A kvetkez vben szovjet aspirantrra ment. 1947-ben kandidlt Moszkvban. 1949-ben a debreceni
egyetem professzora lett. 1950-ben kineveztk az MTA Alkalmazott Matematikai Intzetnek igazgat jv. Emellett 1952-tl az Etvs Egyetem
val sznsgszmtsi tanszkt is vezette. Az akadmia levelez tagja 1949ben, rendes tagja pedig 1956-ban lett. Emlkt rzi az Akadmia ltal alaptott
Rnyi Alfrd-dj.
A val sznsgszmts s informci elmlet mellett elssorban a szmelmlet problmi rdekeltk. Tudomnynpszerst munkssga is jelents.
Riesz Frigyes (Gyr, 1880,Budapest, 1956): kolozsvri, szegedi s budapesti
egyetemi tanr. Ktszeres Kossuth-djas akadmikus. A modern val s fggvnytan s a funkcionlanalzis egyik megalapoz ja. A szegedi matematikai iskola
vezetje.
A kzpiskolt Gyrben vgezte, utna a zrichi mszaki egyetemre iratkozott be. 1899-ben hazajtt s matematikt tanult a budapesti egyetemen. Az
1900-1901-es tanvet Gttingenben tlttte. 1902-ben doktorlt Budapesten.
Kzpiskolai tanri oklevelet is szerzett s Lcsn kezdett tantani.
1907-ben jelent meg a prizsi akadmia foly iratban az a cikke, amely a
ma Riesz,Fischer ttel nven ismert eredmnyt tartalmazta. Ezutn kerlt a
kolozsvri egyetemre, ahol 1914-ben professzori kinevezst kapott. A Szegedre
tteleplt egyetemen Haar Alfrddal egytt virgz matematikai centrumot
alaktott ki. Hrneve klfldi sztndjasokat vonzott Szegedre. 1946-ban a
budapesti egyetemre ment t.
Plyjt sok kls elismers vezte. Ngy akadminak volt tagja, hrom
egyetemnek dszdoktora. Tantvnyval, Sz kefalvi Nagy Blval megrta
a funkcionlanalzis klasszikus monogr jt. Fejr Lipt mellett neki volt a
legnagyobb szerepe a magyar matematika vilgszinvonalra emelkedsben.
Schlsinger Lajos (Nagyszombat, 1864,Giessen, 1933): kolozsvri s giesseni
professzor, a di(erencilegyenletek eredmnyes kutat ja.
Egyetemi tanulmnyait Heidelbergben s Berlinben vgezte. Berlinben doktorlt 1887-ben. Kt vvel ksbb magntanri kpestst szerzett ugyanott.
1897-ben a bonni egyetem rendkvli tanra lett. Mg ebben az vben elfogadta
a kolozsvri egyetem meghvst. Kolozsvri professzorknt nagy szerepe volt a
Bolyai-kultusz kialaktsban. Segtette a tehetsgek rvnyeslst, pldaknt
elg Ge cze Zordra hivatkoznunk. 1911-tl nyugdjazsig a nmetorszgi
Giessen egyetemn tantott. Az MTA 1902-ben levelez tagjnak vlasztotta.
Alapvet monogr kat rt a di(erencilegyenletek elmletrl.
Segner Jnos Andrs (Pozsony, 1704,Halle, 1777): a jnai, a gttingeni s a
hallei egyetemek professzora. Sokoldal tud s, a Segner-kerk feltall ja. Az els olyan magyarorszgi szrmazs matematikus, akit szmon tart az egyetemes
matematikatrtnet.
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Csaldja nmet eredet, a XV. szzadban telepedtek le haznkban s ksbb
magyar nemesek lettek. Iskolit Pozsonyban, Gyrben s Debrecenben vgezte.
1725-ben a jnai egyetemre ment tanulni. Sokoldal tehetsge mr akkor megmutatkozott. Sorra jelentek meg matematikai, zikai, orvosi, csillagszati, kmiai s loz ai rsai. 1729-ben orvosi oklevelet szerzett s hazatrt. Debrecen
ajnlott fel szmra orvosi llst, amit el is foglalt, de 1732-ben ismt Jnba ment. Rvid ideig a jnai, majd hsz ven t a gttingeni, vgl a hallei
egyetem professzora volt. Matematikai, zikai s orvosi eladsokat tartott.
Halleban matematikai tanknyveket rt s csillagvizsgl t ltestett.
Segner kornak egyik legismertebb tud sa volt. Ngy rangos akadmia (Berlin, Gttingen, London, Szentptervr) vlasztotta tagjnak. Nagy
Frigyes porosz kirlyt l tbb kitntetst kapott.
Matematikusknt a Descartes-fle eljelszably els bizonytsa fzdik
nevhez.
Sipos Pl (Nagyenyed, 1759,Szszvros, 1816): srospataki professzor. Az
els olyan magyar matematikus, aki nll felfedezst tett.
A nagyenyedi Bethlen-kollgium elvgzse utn nhny vig gazdag csaldoknl nevelskdtt, majd a kollgium egyik partikuljn, Szszvrosban volt
rektor-professzor. Ezutn ismt hzitant lett a Teleki gr foknl. Tmogatsukkal 1791-ben klfldi tanulmnytra indult. Frankfurtban teol git vgzett,
Gttingenben matematikt tanult. 1796-ban rta azt az rtekezst, amely a
Sipos-fle grbvel val kzelt ellipszisszerkesztst tartalmazta. A munkt a
berlini akadmia aranyremmel jutalmazta.
1798 s 1805 kztt ismt Szszvrosban tantott. 1805-ben a srospataki fiskola professzora lett. Megreformlta a matematikaoktatst, berva ezzel
nevt a magyar oktatsgy trtnetbe is. 1810-ben Tordos dl-erdlyi kzsg
reformtus lelksze lett. Tifuszban halt meg hat vvel ksbb.
Sipos kornak egyik legmveltebb elmje volt. Nemcsak matematikai, hanem
teol giai s loz ai tanulmnyokat rt. Tbb sikeres kltemny szerzje.
Bekapcsol dott a nyelvjtsi mozgalomba, amit Kacinczyval folytatott levelezse is mutat.
Szsz Pl (Budapest, 1901,Budapest, 1978): budapesti egyetemi tanr, a
geometria s az analzis kivl kutat ja.
Fehr Lipt tantvnya, majd tanrsegdje volt. Vgig az egyetemen
maradt s fokozatosan haladt elre a rangltrn. Professzori kinevezst 1952ben kapta.
Kt fontos knyvet rt. Egyet a di(erencil- s integrlszmtsr l 1935-ben,
egyet pedig a nemeuklidszi geometrir l 1973-ban. Legfontosabbak a geometria
Hilbert-fle axi marendszervel kapcsolatos eredmnyei.
Szele Tibor (Debrecen, 1918,Szeged, 1955): egyetemi tanr, a debreceni
absztrakt algebrai iskola megalapt ja. Kossuth-djas.
Tehetsge mr kzpiskolban jelentkezett. Feladatmegold versenyeket
nyert matematikb l s zikb l. Debrecenben szerzett matematika- zika sza485
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kos tanri oklevelet. Doktori rtekezse mr 1942-ben elkszlt, de a hbor
miatt megvdsre csak 1946-ban kerlhetett sor.
A szegedi egyetem elmleti zika tanszkn kezdett dolgozni, onnan 1948ban visszament Debrecenbe. 1949-ben Rnyi Alfrddel s Varga Ottval
megindtottk a Publicationes Mathematicae cm rangos nemzetkzi foly iratot. 1952-ben tanszkvezet egyetemi tanrr neveztk ki. F kutatsi terlete
az Abel-csoportok elmlete volt. 'sszesen 64 cikket s egy kivl algebra
tanknyvet rt, alig tz vet tlel tudomnyos tevkenysge sorn.
Sznssy Barna (Ungvr, 1913,Debrecen, 1995): neves matematikatrtnsz,
az els magyar matematikatrtneti monogr a szerzje.
#lete j rszt Debrecenhez ktdtt. Ott szerzett matematika- zika szakos
tanri oklevelet 1936-ban, majd egy vvel ksbb doktori fokozatot a Dvid
Lajos alaptotta matematikai intzetben. Disszertci jnak cme Bolyai Farkas
innitezimlis gondolatai volt. Az intzet f pro ljt a matematikatrtneti
kutatsok alkottk, ez hatrozta meg Sznssy Barna ksbbi plyjt is.
Kzpiskolkban kezdett tantani. Gyula, Ungvr, Jszapti, vgl Debrecen voltak e plyaszakasz llomsai, amelyet hatves katonai szolglat s hadifogsg szaktott meg.
1951-ben kerlt vissza a debreceni egyetemre s onnan ment nyugdjba 1977ben, mint emberknt, s kutat knt egyarnt kzmegbecslsnek rvend professzor. F mve, az els magyar matematikatrtnet 1970-ben jelent meg
A magyarorszgi matematika trtnete cmmel. Ez az alapvet munka 1992ben angolul is megjelent s nagydoktori fokozatot hozott szerzjnek, akinek
munkssgt mg 10 knyv s knyvrszlet, valamint 42 cikk fmjelzi.
Turn Pl (Budapest, 1910,Budapest, 1976): budapesti egyetemi tanr,
akadmikus, az analitikus szmelmlet vilghr kutat ja.
Budapesten Fejr Lipt volt a professzora. 1935-ben szerzett doktortust.
Utna nhny vig magn rk adsb l lt. 1938-t l 1947-ig kzpiskolkban
tantott. Kzben a hbors vek, a munkaszolglat ellenre is eredmnyes kutat munkt folytatott. 1945-ben az egyetem magntanra lett. Kt vig klfldi
egyetemeken tantott (Koppenhga, Princeton). 1949-tl hallig az ELTE professzora volt. Tantvnyok sokasgt nevelte kutat v, illetve matematikatanrr.
1948-ban az akadmia levelez, 1953-ban pedig rendes tagjnak vlasztotta.
Ktszer kapta meg a Kossuth-djat.
F kutatsi terlete a Riemann-sejts problmakre volt. alkalmazta elszr a hatvnysszeg m dszert. 'sszesen 245 publikci ja fontos eredmnyeket
tartalmaz a matematika ms terleteirl is. Kombinatorikban nevt rzi a
Turn-ttel s grf.
Vlyi Gyula (Marosvsrhely, 1855,Kolozsvr, 1913): kolozsvri egyetemi
tanr. Kiemelked munkt vgzett a tanrkpzsben. rta az els olyan, magyar egyetemen benyjtott doktori rtekezst, amely jelents nll eredmnyt
tartalmazott.
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#desanyja Dzsa Gyrgy egyenes leszrmazottja, desapja br volt. A
kzpiskolt szlvrosban vgezte, majd Kolozsvron szerzett matematikazika szakos tanri oklevelet. Egyetemi sztndjjal kt vig Berlinben tanulhatott tovbb. 1881-ben vdte meg doktori rtekezst Kolozsvron a haj csavar
matematikai elmletrl. A benne kzlt eredmnyek nemzetkzi feltnst keltettek. 1884-ben az egyetem professzora lett elmleti zikb l, 1885-ben pedig
elemi matematikb l. Eladsai magas sznvonalak s rdekldst felkeltek
voltak. Tmjuk fellelte a szmelmletet, a komplex fggvnytant s a nemeuklidszi geometrit. Tantvnyai (kztk Dvid Lajos) nagy szeretettel emlkeztek professzorukra. Kivl matematikatanrok egsz sora ksznhette neki
tudst.
Szeme mr atal kora ta nagyon rossz volt, gy keveset publiklt. Eladsait fejbl tartotta. Egyszer mem rija elads kzben cserben hagyta, ezrt
azonnal krte nyugdjazst. Ezutn mg kt vig lt btyja hzban.
Varga Ott (Szepetnek, 1909,Budapest, 1969): egyetemi tanr, akadmikus,
a magyar di(erencilgeometriai iskola megalapt ja.
A Trianon utn Csehszlovkihoz kerlt Felvidken szletett, Ksmrkon
jrt kzpiskolba. Egyetemi tanulmnyait a bcsi megyetemen kezdte. Onnan
hamarosan tment a prgai tudomnyegyetemre. 1933-ban vgzett matematikabrzol geometria szakon. Ugyanebben az vben doktortust is szerzett. A
kvetkez kt vet sztndjasknt Hamburgban tlttte. Prga nmet megszllsa utn Kolozsvrra ment tantani. A hbor utn Debrecenbe ment t, ahol
1948-ban professzor lett. A kvetkez lloms a megyetem volt (1959). Vgl
a Matematikai Kutat Intzet di(erencilgeometriai osztlynak vezetje lett.
Az akadmia 1965-ben vlasztotta tagjnak. 1944-ben elnyerte a Knig Gyula
djat, 1952-ben pedig Kossuth-djban rszeslt.
Wald brahm (Kolozsvr, 1902,India, 1950): Amerikban mkd matematikus. A modern matematikai statisztika egyik megalapoz ja, a jtkelmlet
tovbbfejlesztje.
Kzpiskolit szlvrosban vgezte. Ezutn rvid ideig magnton tanulta a matematikt, majd a bcsi egyetemre iratkozott be. Kzben katonai szolglatra hvtk be a romn hadseregbe, gy csak 1931-ben vgzett. Ugyanekkor
doktorlt s megjelentek els publikci i is. Morgenstern (Neumann Jnos
ksbbi szerztrsa) bcsi intzetben kezdett dolgozni. 1938-ban a new-yorki
Columbia egyetem hvta meg. Ott tantott tragikus hallig (replgpszerencstlensg ldozata lett).
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