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ABSTRACT 
We present in this article a letter of the mathematician Gyula Vályi addressed to an other famous 

mathematician Lipót Fejér. The letter contains many interesting data about the obligations of a university 
teacher at the Franz Joseph University from that time. 

 

REZUMAT 
În acest articol este prezentata o scrisoare a matematicianului Gyula Vályi, adresată renumitului 

matematician  Lipót Fejér. Scrisoarea conţine o serie de date interesante privind obligaţiile unui profesor 
universitar de la Universiatea Franz Joseph de atunci. 

 
 
 
A magyar matematika történetében a Bolyaiak előtt nem történtek olyan felfedezések amelyet megőr-

zött volna a tudománytörténet. A Bolyaiakkal „berobbant” az egyetemes tudománytörténetbe és a világ azóta 
számon tartja a magyar matematikát. A Bolyaiak után a legnagyobb hatással a magyar matematika fejlődésére 
„kolozsvári üstökösök”: Martin Lajos, Réthyi Mór, Vályi Gyula, Farkas Gyula, Fejér Lipót, Schlesinger La-
jos,  Riesz Frigyes, Klug Lipót, Haar Alfréd voltak. Az üstökösökből csillagok lettek és a kortárs legkiválóbb 
matematikusaink szerint, „nem múlik el olyan munkanap, hogy a fenti neveket ne idéznék valahol a nagyvilág-
ban1”. 

Mi lehetett a titka, hogy alig 12–15 évvel Bolyai János halála után, Kolozsvárra kerültek az Osztrák-
Magyar Monarchiából a legkiválóbb matematikusok? Ezek között egyedül csak Vályi Gyula volt erdélyi (ma-
rosvásárhelyi), a többiek a mai anyaország területéről származtak. Titkát, ha van ilyen, nehéz volna megma-
gyarázni, talán egy gyenge magyarázat lehet a Bolyaiak vonzása és az erdélyi tolerancia. Ugyanis a fenti ma-
tematikusok nagyrésze zsidó vallású volt, és a magyarországi egyetemeken nem könnyen nevezték ki végleges 
egyetemi állásba őket. „Senki sem tudja, én sem, mi volt a titka ennek az eldugott városnak, akire se az Isten-
nek, se a világi hatalmasoknak nem volt látható gondjuk, hogy mégis és állandóan fejlődőtt és nőtt, hatalma-
sodott és gyarapodott.2” 

A kolozsvári matematikusok hagyatéka máig sincs feldolgozva ezért gondoltuk úgy, hogy  érdekes le-
het minden olyan levél, dokumentum, adat amelyek e dicső korszakra vonatkoznak 

A Bolyaiak életét és munkásságát kutatva jutottam el a Fejér Lipót hagyaték vázlatos áttekintéséhez. 
Ugyanis keresem Bolyai János „ismeretlen munkáját”, amelyre 1850-ben Marosvásárhely tekintetes Nemes 
Tanácsa kérte fel. Ez eddigi kutatásaim alapján a Fejér Lipót hagyatékába került. (Miután ezt átnéztem, és 
nem találtam, ezért valószínűnek tartom, hogy máshova került vagy el is veszhetett Bolyai János kéziratban 
lévő tervezete.) 

                                                           
1 Garay Barnabás, Hatvani László, Kolumbán József: Fejér Lipót 100 éve habilitált a Kolosváron stabilitáselméletből, Alkalmazott 
Matematikai Lapok, 23, (2006), p.163-189. 
2 Kós Károly: KOLOZSVÁR 
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Így jutottam oda, hogy átfutottam Fejér Lipót hagyatékát, azt is ami az ELTE Matematikai Könyvtárá-
ban, és azt is, ami a Maglódi úti Levéltárban van3. Persze ezt három nap alatt végeztem el, tehát ott még jelen-
tős kincs rejtőzhet a Bolyai-kutatás nézőpontjából is. Így adódótt, hogy a kéziratok átolvasása közben érdekes 
levelekre bukkantam, amelyek a Ferenc József Tudományegyetem hétköznapjainak jobb megértéséhez hozzá-
járulhatnak. 

 
Az alábbi levél két szempontból is igen jelentős: 
1. Valószínűleg Vályi Gyula egyik utolsó ügyködése, hiszen 1911-ben vonult nyugállományba.  
2. Fejér Lipót  elfogadta a kari tanács alábbi feltételeit, és így megkapta az egyetemi tanári kinevezését, de 

valószínű, hogy csak egy félévet tanított, mert az 1911-12-es tanévet már a Budapesti Egyetemen folytat-
ta.  

3. Az alábbi levélben olvashatjuk, hogy heti 5 órában analízist, heti 3 órában differenciál egyenleteket + 1 
órában variációszámítást, 3 órában differenciál geometriát, 3 órában függvénytant első félévben + 3 óra 
folytatását a 2. félévben, kellett tanítania,  és azon felül vezetnie a matematikai szemináriumot heti 2 órá-
ban. Ezenkívül a könyvtárosi teendőket is el kellett látnia. Ez összesen heti 16 óra. Nagyon megterhelő 
lehetett. Valószínű, hogy Pesten kedvezőbb ajánlatot kapott. 

 
 
 

„Tisztelt Tanár Úr! 
 
A felsőbb mennyiségtani tanszék betöltése ügyében kiküldött bizottság tegnap tartott ülé-

sében abban állapodott meg, hogy a karnál a pályázat mellőzését és a tanszéknek a t. tanár 
úr meghívásával leendő betöltését fogja hozni javaslatba. 

A tanszékkel járó teendőket a bizottság a következőkben állapította meg: 
I. Minden félévben tartandó differentiális és integrális calculus heti öt órában. 
II. Hat félévre felosztva: 
1., Két egymásután következő félévben differentiális egyenletek az első félévben két, a 

másodikban heti három órában s az első félévben variatiószámítás  heti egy órában. 
2., Két egymásután következő félévben infinitizimális geometria heti három órában. 
3., Egy első félévben függvénytan  heti három órában. A reá következő második félévben 

heti három órában vagy behatóbb folytatólagos tárgyalásban a függvénytan, vagy az analyzis 
alkalmazása a számelméletre, vagy speciális részek a differentiális egyenletek elméletéből 
ahová az integrális egyenletek tana is tartozik vagy valamely más speciális előadás a tanulók 
különösebb hajlama szerint. 

III. Mathematikai seminárium heti két órában. 
IV. A mathematikai semináriumi könyvtár ügyvezetése. 
A bizottság nevében arra kérem a tisztelt tanár urat szíveskedjék nyilatkozni az iránt, 

hogy a feltételek mellett hajlandó-e a felsőbb mennyiségtani tanszéket elfogadni. 
 
Tisztelettel 
Kolozsvár, 1911. március 10-én. 
Vályi Gyula 
 
Nagyságos Dr. Fejér Lipót egyetemi magán tanár úrnak Kolozsvárt.” 

 
 
 

Fejér Lipót rendkívüli elismerését bizonyítja a mellékelt Corvin-koszorú, amelyet a nehéz 30-as évek-
ben érdemelt ki. Az oklevél művészi kivitelezése is rendkívüli. 

 

                                                           
3 Itt mondok köszönetet Dr. Révész Szilárd kutató-matematikusnak, a Rényi Intézet főmunkatársának, aki lehetővé tette számomra a 
Fejér Lipót hagyaték átvizsgálását. 
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