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Dr. Fejes Tóth László matematikus

A Veszprémi Vegyipari Egyetem
első akadémikus professzora

PRÓDER ISTVÁN

ISKOLÁSKÉNT SOKSZOR TARTOTTUNK A MATEMATIKÁTÓL.
Sokan emlékszünk a szorongásra, amely dolgozatíráskor fogott el bennünket: vajon
sikerül-e egy szűk óra alatt a feladatokat megoldanunk. Ugyanakkor örömöt is érez-
hettünk, ha a dolgozat sikerült, vagy otthon a feladatmegoldás végén kétszer is alá-
húzhattuk a helyes végeredményt. A matematikához is, mint az életben mindenhez,
tehetségre van szükség. Mindenki tehetséges valamiben, van aki a matematikában
teljesít átlagon felül, van aki másban kiváló. 

A matematikának, mint tudománynak a fontossága és hasznossága azonban vitat-
hatatlan. Így vélekedtek erről már évszázadokkal korábban a tudomány nagyjai is.
Idézzünk fel néhány példát a múltból, megjegyezve, hogy még számtalan hasonló
példát hozhatnánk. Roger Bacon (1214–1292) természettudós, az Oxfordi Egyetem
tanára szerint: „A matematika a tudományok kapuja és kulcsa.” Hasonlóképpen
gondolkodott Galileo Galilei (1564–1642), aki szerint: „a természet nagy könyve a
matematika nyelvén íródott.” Immanuel Kant (1724–1804) a XVIII. század nagy
német filozófusa azt mondta, hogy „a természettudomány egyes ágaiban csak annyi
a tulajdonképpeni tudomány, mint amennyi matematika van bennük.”

Amikor Veszprémben egyetem létesült, itt is a Matematika lett az egyik alapító
tanszék. (Az egyetemet 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari
Karaként alapították, 1951-ben Veszprémi Vegyipari Egyetem néven lett önálló, mai
elnevezése: Pannon Egyetem.) A Matematikán kívül két másik alapító tanszéket
jegyez fel az egyetemi krónika: az Általános és Szervetlen Kémiát1 és az Ásvány-
tant. Írásunk a Matematika Tanszék első tanszékvezetőjéről, Fejes Tóth László pro-
fesszorról, az egyetem első akadémikus egyetemi tanáráról emlékezik meg, aki kez-
detben intézeti tanári, majd egyetemi tanári kinevezéssel oktatott az egyetemen.2

Fejes Tóth László, (Tóth László néven) 1915. március 12-én született Szegeden.
Ötéves korában költöztek Budapestre. Családja a Tóth név gyakori előfordulása
miatt a Fejes Tóth nevet akarta felvenni, a „hivatal” azonban csak a Fejes név felvé-
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teléhez járult hozzá. Így Fejes László néven
diplomázott és kezdetben így is publikált.3 A
háború után már csak ő vette fel a Fejes Tóth
nevet. (Így a közlemények hivatkozásainál
nem okozott zavart a L. Fejér/Fejér Lipót név-
hez való hasonlóság.) Édesapja Fejes József, a
Vasútnál, a Keleti pályaudvar pénztárfőnöke
volt, majd jogi doktorátust szerzett. Édesanyja
Farkas Vilma magyar, német szakos leánygim-
náziumi tanár volt.4 Középiskolai tanulmá-
nyait a Széchenyi István Reálgimnáziumban
végezte. 1938-ban a Magyar Királyi Páz-
mány Péter Tudományegyetemen Fejér Lipót
professzornál szerzett doktori címet, majd
1939-ben kapott matematika-fizika szakos
középiskolai tanári oklevelet.5 1940. február
1-től 1941. december 20-ig katonai szolgálatot
teljesített az V. tüzér mérőszázadnál.
1942–1944 között tanársegéd a Kolozsvári
Tudományegyetem Geometriai Intézetében. A

háborút követően az 1940. évi 2. bécsi döntés alapján Magyarországhoz visszacsa-
tolt területek újra Romániához kerültek. Fejes Tóth László ekkor Budapesten vállalt
állást. 1945-től 1948-ig az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, ugyanakkor előadáso-
kat tartott a Pázmány Péter Tudományegyetem Geometria Tanszékén. 1946-ban lett
az egyetem magántanára. 1949-től 1964-ig vezette a Veszprémi Vegyipari Egyetem
Matematika Tanszékét. 

A matematikai tudományok doktora címet 1952-ben nyerte el. A Magyar
Tudományos Akadémia 1962. április 6-án levelező tagjává választotta. Akadémiai
székfoglalóját „Mozaikokra vonatkozó izoperimetrikus problémák” címen tartotta.6

1965-ben tudományos főmunkatárs lett az MTA Matematikai Kutatóintézetében
(ma: Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet). 1970-ben az intézet igazgatójává
nevezték ki. Ezt a megbízatását 1983-ig töltötte be. 1970. február 4-én lett az MTA
rendes tagja. Székfoglalóját „Diszkrét geometriai vizsgálatok hiperbolikus síkon”
címmel tartotta.

Az évek során a Veszprémi Vegyipari Egyetemen több mint másfél ezer hallgató
élvezhette Fejes Tóth professzor előadásait, közöttük e kiadvány főszerkesztője és
jelen sorok írója is. Emellett a Freiburgi Egyetem, a Wisconsini, a Washingtoni és az
Ohiói Egyetem, valamint a Salzburgi Egyetem egy-egy szemeszterére hívták meg
vendégprofesszornak.7 Nemecz Ernő ásványtan professzor szerint a veszprémi

Dr. Fejes Tóth László
(1915–2005)
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egyetemi szemléletet a Zürichi Egyetemtől vették át a Budapesti Műszaki Egyetem
közvetítésével. „Amikor ugyanis a Műegyetem a pesti épületéből átkerült Budára,
jelenlegi rakparti otthonába, akkor a vezetők – Wartha Vince és a többiek – lehető-
séget kaptak a zürichi tapasztalatok tanulmányozására, s amit lehetett átvettek
onnan. […] A zürichi szellem lényege az volt, hogy nem a szűk szakmai részletekre
koncentráltak, hanem az ismeretek általános megalapozására. Ezt a szemléletet
sikerült nekünk is meghonosítani, s ebből következett, hogy az alaptárgyak helyzete
mindig jobb volt, mint a technológiai tárgyaké. Olyan nevek fémjelezték ezt a szel-
lemet, mint Markó László, Müller Sándor, vagy Fejes Tóth László” – mondta az
egyetem 50 éves jubileuma alkalmából.8

A egyetem életében, oktató munkájában számos szükségszerű változás történt.
Módosultak a tantervek, szervezeti átalakulások következtek be, de ezek a matema-
tikaoktatás jelentőségét, súlyát nem érinthették. Szabadváry Ferenc tudomány- és
kémiatörténésznek, az analitikai kémia történetét feldolgozó könyvében még a
következőt olvashatjuk: „… a kémikusoknak gyakran alsóbbrendűségi érzéseik vol-
tak tudományukkal kapcsolatban. Lavoisier és a sztöchiometria eredményeképpen a
kémia ugyan mennyiségi tudománnyá vált, de egész matematikai apparátusa nem
ment túl a hármasszabály alkalmazásán. Hol volt ez a csillagászat, vagy a fizika
matematikájától, ahol már száz évvel előbb differenciálegyenleteket alkalmaztak! A
kémikusoknak ezen hiányérzetét a fizikai kémia szüntette meg, amely végre meghoz-
ta a vegyésznek is a maga differenciálegyenleteit, legelőször 1850-ben Wilhelmy
megállapításában, amely szerint cukor invertálásánál a cukormennyiség időegység
alatti csökkenése            koncentrációval arányos. Ostwald később örömmel jegyez-

Az egyetem A épülete az 1950-es években
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te meg, hogy a reakciósebesség eme egyenlete volt az első alkalom, hogy kémiai
folyamat lefutását a matematika nyelvén fogalmazták meg.”9

Ez a XX. század közepének kémiaoktatásban már régen nem így volt. Az
1962/63-as tanévben például, amely a Veszprémi Vegyipari Egyetemen bevezetett
metodikai kísérletnek, az „oktatási reformnak” harmadik évét jelentette, a tantervek
szerint az I. évfolyamon minden napra jutott matematikafoglalkozás.10 Az előadáso-
kon, szemináriumokon, gyakorlatokon a hallgatók a matematikai analízisnek a
vegyészmérnök számára fontos fejezeteit sajátították el. Ezek az ismeretek adtak
alapot a fizikai kémia, a géptan, majd a vegyipari műveletek tárgyak megértéséhez.

Az említett tanév első féléves előadásait Varga Dezső egyetemi docens, rektor-
helyettes tartotta. A második félévben hallgathattuk Fejes Tóth László előadásait. Az
egy- és többváltozós függvényekre vonatkozó differenciál- és integrálszámítási fel-
adatok, vagy a függvénysorok részletezése közben alkalmanként saját kutatási terü-
leteiről is ejtett szót. Emlékezetes volt a Fourier-sorok (a 2π szerint periodikus függ-
vények speciális függvénysora) ismertetésekor elhangzott megjegyzése: „szárny-
próbálgatásaimat a Fourier-sorok területén kezdtem.” 1942-ben jelent meg egyik
dolgozata e témában a Matematikai és Természettudományi Értesítőben, akkor még

Matematikai Kutatóintézet (Budapest)
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Fejes László néven „A lehűlés Fourier-soráról” címmel.11 A téma részletei iránt
érdeklődőknek az eredeti cikkre utalunk, itt pusztán a problémafelvetést idézzük:
„Fourier klasszikus művében, a Théorie analytique  de la chaleur-ben, a következő
hőtani problémát veti fel: Merítsünk egy a sugarú szilárd homogén gömböt, amely-
ben a hőmérséklet csak a középponttól mért r távolságtól függ, egy 0ºC hőmérsék-
letű ugyancsak homogén közegbe. Meghatározandó a gömb belsejében a V(r,t)
hőmérséklet mint r-nek és a bemerítés pillanatától eltelt t időnek a függvénye, ha a
V(r, 0)=V(r) kezdeti hőmérséklet eloszlás adva van.” Ebben a munkájában háláját
fejezte ki Fejér Lipótnak eredményei iránt tanúsított érdeklődéséért és több értékes
megjegyzéséért. A „lehűlés Fourier-sora” elnevezést is professzorának köszönte
meg, akiről előadásai során többször is megemlékezett. Egy másik alkalommal a
„legsűrűbb gömbelhelyezés” problémáját vetette fel. A kérdés arról szólt, hogy
hogyan lehet a térben egyenlő nagyságú gömböket a legsűrűbben elhelyezni. „Ez a
probléma a fizikusokat és a kémikusokat is izgatja. Természetesen sejtjük, mikor
kapunk legsűrűbb gömbelhelyezést, csakhogy a matematikus egészen addig nem
mondhatja ki, hogy ez és csak ez a megoldás, amíg precíz matematikai eszközökkel
ezt be nem bizonyította.” – mondta egy későbbi interjúban.12 Ezek a kérdések és
megoldásaik meghaladták az egyetemi matematika anyagot, felvetésükkel azonban
érdeklődést tudott kelteni a tárgy iránt és miközben felvillantotta a matematika szép-
ségeit, némi bepillantást engedett az őt foglalkoztató területekre is.

Ezek közül a területek közül kiemelkedtek diszkrét geometriai kutatásai. A síkon,
a gömbfelszínen és a térben való elrendezésről, valamint a szabályos testekről szóló
könyvei: „Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum”13 és „Regular
Figures”14 nagy nemzetközi elismerést hoztak számára. Itthon pedig létrejött kör-
nyezetében (Veszprémben és a budapesti Matematikai Kutatóintézetben) a magyar
diszkrét geometriai iskola. A Révai Új Lexikon folytatásában megjelent Magyar-
ország a XX. században kiadvány Természettudományok kötetében a Matematika
fejezet így méltatja: „A diszkrét geometria jelentős mértékben magyar tudomány,
létrehozásában oroszlánrésze van Fejes Tóth Lászlónak.”15

A Bolyai János Matematikai Társulat és a Kossuth-klub közös rendezésében „Mi
a diszkrét geometria?” címmel 1963. március 23-án tartott előadásában elhangzot-
tak szerint: „A diszkrét szó mai közhasználati jelentése eltér a szó matematikai jelen-
tésétől. A matematikában egy diszkrét ponthalmazon szeparált pontokból álló disz-
kontinuus halmazt értünk, amilyen például egy pontrács, ellentétben mondjuk egy
körlap összes pontjából álló ponthalmazzal. A diszkrét geometria elnevezés tehát
arra utal, hogy itt nem folytonos geometriai halmazok vizsgálatáról van szó.”16

Egy másik előadásában, az MTA Matematikai Osztályának nyilvános osztály-
ülésén a diszkrét geometria különböző  kutatási területeit csoportosította  a követ-
kező alcímek alatt: „körelhelyezések, extremális pontrendszerek a gömbön, stabili-



Próder István Dr. Fejes Tóth László matematikus. A Veszprémi Vegyipari Egyetem ...

31

tási kérdések, sejthalmazokra vonatkozó izoperimetrikus problémák (pl. hogyan kell
egy „nagy” síkidomot adott számú, egységnyi kerületű,  de szabadon változó alakú
lemezekkel a legjobban kitölteni?), körfelhők, poliéderekre vonatkozó szélsőérték-
problémák, állandó görbületű terek legsűrűbb kitöltése gömbökkel.”17

Fejes Tóth Lászlónál az tudott eredmé-
nyesen vizsgázni, aki a kiadott matematikai
példatár valamennyi feladatát – még a
nagyon tehetséges is a lehető legtöbbet –
előzetesen, gyakorlásként otthon megoldot-
ta. A vizsgákat a tankörök hátsó padsoraiban
bárki végighallgathatta. A felsőbb évfolya-
mosoktól az a hír szivárgott ki, hogy aki a
vizsga során rá tudja venni a professzort,
hogy például egy függvény elemzése során
odamenjen hozzá a táblához, az már bizto-
san nem bukhat meg. Nála tapasztalhattuk
meg először az előkollokválás lehetőségét.
Az előkollokválás a teljes évfolyam előtt a
T-2 nagy előadóban, még a vizsgaidőszak
megkezdése előtt zajlott. A bátor jelent-
kezőnél jó pontnak számított, ha a táblákig
vezető lépcsősoron nem lassan, lépésben
haladt, hanem az utat lehetőleg futva tette
meg. Ilyenkor megjegyezte, hogy a fiatalok-
nak így kell mozogni. A professzor maga
nagyon szerette a sportot: kerékpározott,
sízett, tornászott. Kollokváltatás után Varga
Dezső docenssel az aulában felállított ping-

pongasztalnál vezették le a vizsgáztatás fáradalmait. A korábbi évfolyamok azt is
mesélték, hogy egy alkalommal, amikor hófúvások bénították meg a közlekedést, ő
pontosan megérkezett az órára Balatonalmádiból síléccel. A Veszprémi Vegyipari
Egyetem hallgatóinak évkönyve szerint: „Ifjúságunk lendület, mozgékonyság, ízes
tréfák tekintetében bizony mögötte marad.”18

Fejes Tóth László tudományos eredményeit a matematika egyéb területein és a
természettudományokban sikeresen használták fel. Könyvei nemcsak széles alapot
teremtettek a diszkrét geometriai szemléletmód számára, hanem nagyszámú nagyon
érdekes kutatási feladat felvetésével matematikusok generációiban keltettek
érdeklődést az új terület iránt. Munkásságát számos elismeréssel értékelték mind
Magyarországon, mind külföldön. Az MTA akadémiai tagság mellett levelező tagja

Bronz mellszobra az egyetem
aulájában (Raffay Béla alkotása)
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volt a Lipcsei Szász Tudományos Akadémiának (1966), a Braunschweigi
Tudományos Társaságnak (1978). Elnöki, majd tiszteletbeli elnöki tisztséget töltött
be a Bolyai János Matematikai Társaságnál (1972). Kitüntetései: Kossuth-díj
(1957), Szocialista Munkáért Érdemérem (1960), Állami Díj I. fokozat (1973),
Munka Érdemrend arany fokozat (1975, 1982), Gauss-emlékérem (Braunschweig,
1977), Szele Tibor-emlékérem (1977), Pro Universitate Vesprimiensis emlékérem
(1978), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1985), Akadémiai Aranyérem
(2002).

1983-ban vonult nyugállományba, nyugdíjasként a Matematikai Kutatóintézet
tanácsadójaként dolgozott. 2005. március 17-én 90 éves korában Budapesten hunyt
el. Bronz mellszobrát, Raffay Béla alkotását, 2016. november 10-én a Veszprémi
Vegyipari Egyetem aulájában avatták fel.
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