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Abstract 

In this paper, related to the anniversary of three re-
nowned Hungarian mathematicians death (Gyula 
KÖNIG and Gyula VÁLYI 100 years ago and Ágoston 
SCHMIDT 110 years ago), we present new biographi-
cal data about them, we selected some of their yet 
unpublished correspondences, and also rendered the 
list of Gyula VÁLYI's former students. 

Rezumat 

În lucrarea de faţă, legat de aniversarea dispariţiei a 
trei matematicieni renumiţi (Gyula KŐNIG şi Gyula 
VÁLYI la 100 ani, respectiv Ágoston SCHMIDT la 110 
ani de la moarte), publicăm noi date biografice, şi am 
selectat din corespondenţa încă nepublicată a lor, 
totodată, redăm lista studenţilor de odinioară a lui 
Gyula VÁLYI) 

1. Tisztelgés a 100 éve elhunyt  
Kőnig Gyula előtt 

Amilyen tisztelettel emlékezünk mi erdélyiek 
VÁLYI Gyulára, éppolyan tisztelettel és kegyelettel em-
lékeznek anyaországi kollégáink KŐNIG Gyulára. Mind 
a két Gyula éppen 100 éve hunyt el! A magunk módján, 
szeretnénk néhány érdekes és eddig nem közölt adattal 
hozzájárulni a KŐNIG Gyula életrajzához. 

 

1 ábra. KŐNIG Gyula (1849–1913) 
 

1.1. Néhány, eddig ismeretlen életrajzi adat KŐNIG Gyuláról 

Eddig nem ismertük KŐNIG Gyula szüleinek nevét. KOLTAI Károly, budapesti építőmérnök és családfa-
kutató szívességéből, most ezt is megtudhatjuk. 

KŐNIG Gyula 1849. december 16-án, Győrben született. Akkor Győr belvárosában laktak, a Fehérvári 
utca 36. szám alatt, az első lakásban a földszinten. 
                                                           
 
 
1 készült a Sapientia KPI által támogatott tevékenység keretében. 
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KŐNIG Gyula szülei: KŐNIG Zsigmond, született 1824. január 17-én, elhunyt 1907-ben, 83 évesen, 
édesanyja FREYER Vilma, született 1830. és meghalt 1883-ban. Szülei már KŐNIG Gyula felnőttkorában 
Bécsbe költöztek és ott is vannak eltemetve. KŐNIG Gyula anyai nagyapja FREYER Ábrahám. KŐNIG Gyula 
édesapjának, Zsigmondnak még két fiútestvére volt, Lajos és Adolf. (KŐNIG Gyula rokonságban ált a 
WODIANER családdal így tudta egyesíteni a Franklin Társulattal a Wodianer céget, ami akkoriban a Franklin 
Társulat szempontjából szenzációs tettnek számított) 

 

 

2. ábra. KÖNIG Zsigmond sírja a bécsi zsidó temetőben (KOLTAI Károly fényképe) 

 

  

3. ábra. KŐNIG Zsigmondné SZ. FREYER Vilma, a bécsi zsidó temetőben (KOLTAI Károly fényképe) 

 
KOLTAI Károly megjegyzése: Van egy híres metszet, mely arról készült, amikor a trónörökös megláto-

gatta a pozsonyi izraelita iskolát, ahol Freyer Ábrahám (Kőnig Gyula nagyapja) tanított. Ez a nemrég megje-
lent dr. Komoróczy Géza : «A zsidók története Magyarországon» c. könyvben is benne van. 

Freyer Vilma Pozsonyban született, ahol Ábrahám tanított. Freyer Vilma sógornője, Kőnig Lajosné is 
Pozsonyban született és ő biztosan Freyer Ábrahám lánya volt. Freyer Ábrahám Győrbe vonult vissza, nyug-
díjba menetele után, ahol Kőnig Lajos és Kőnig Zsigmond családjai éltek, tehát a két feleségre utalhat a róla 
szóló életrajzi leírás, mint „szeretett gyerekei”-re. Érdemes még megemlíteni a Freyer Ábrahám és Salamon 
Jakab apját, Freyer Izraelt a boldogasszonyi rabbit, valamint azt, hogy Freyer Salamon Jakab unokája volt 
dr. Marczali Henrik. 
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1.2. Töredékek KŐNIG Gyula levelezéséből 

KŐNIG egyik legbizalmasabb tanácsadója RÉTHY Mór volt. RÉTHY „csak” 1874-ben doktorált Heidel-
bergben Leo KÖNIGSBERGNÉL, noha három évvel idősebb volt KŐNIGnél. 

Budapest 1885. XI. 20. 

Igen tisztelt barátom2! 

A logaritmus kritériumokra vonatkozó érdekes megjegyzéseit teljességében elfogadom; ámbár az elvi 

jelentőségű dolog természetesen a 
  nnn ln

1
sor fölállításában rejlik. Érdekes volna még az után járni, hogy 

a 27 és 37 közt a Tentamenen kívül nem akadna az ember mégis e tételre. Apriori Abel publikációi után ez 
úgysem valószínűnek látszik3. 

Ügyei itteni képviseletével remélem meg lesz elégedve, amennyiben számításom szerint az … utalvány 
már kezeinél van. 

Ugyan amaz ülésen a Bolyai kiadás külalakja fölött határozott az akadémia. Ez a mellékelt minta sze-
rint történik, mely azonban 2–3 sorral nagyobbítatik; a papíros is aránylag nagyobbra vétetvén. 

A nyomdai berendezés sok időt vesz igénybe, különösen miután a typografikus oldalról teljesen kifogás-
talanná akarom tenni, ami a jelek „stílszerű” összhangzását illeti. 

Nagyon kérném, ha oly szíves volna, minden különös jelnek, mely a kötetben előfordul táblázatát nekem 
beküldeni; mégpedig ha még lehet följötte előtt. 

Ekkor azután az utolsó dolgokat is megbeszélhetjük. Remélem, hogy az ígért terminust látogatásra vo-
natkozólag betartja, és bennünket mindjárt megérkezése után fölkeres. Addig is legjobb üdvözlettel őszinte 
barátja Kőnig Gyula 

Az alábbi levéllel is igazolni tudom, hogy a Műegyetemen új tanerő felvételénél, KŐNIG kikérte RÉTHY 
véleményét. A levelet KŐNIG Gyula írta RÉTHY Mórnak, keltezés nincs a levelen, de akkor íródhatott mielőtt 
RADOS Gusztávot végleg alkalmazták volna a Műegyetemen. 

KŐNIG Gyula levele RÉTHY Mórhoz (dátum nélkül): 

Igen tisztelt tanár úr!4 

Mindenek előtt köszönetet mondok lekötelező soraiért, melyeket talán még sem érdemeltem meg! 
Azután egy hírt, melyet múlt évi beszélgetésünk alapján, kötelességemnek tartok, a történtek intim in-

doklásával, kegyeddel közölni. 
A műegyetem a félév elején a harmadik mathematikai tanszék további függőben tartását kérte azon 

szándék kijelentésével, hogy az jövő évben Radós (Raussnitz) G. mint helyettes által láttassa el. A miniszter 
azonban – azon privát kijelentéssel, hogy nem akar semmit a műegyetem akarata ellen tenni – így előre elren-
delte a pályázat kihirdetését. 

Az igazi ok, erre az, hogy két – szerintük lehetetlen kandidátusnak – ugyancsak erős, de veszélyes protekciója 
van: Farkast Andrássy Gyula akarja, veje lévén kinek nevelője volt, Töttössyt Schlanek püspök az ő nagy bátyja. 
Gondolhatja, hogy különösen a mai antisemitikus világban milyen gyönyörű konfúziónak nézünk elébe! 

A pályázat jövő héten lesz kiírva. 
Ma csak e tényeket: Híve Kőnig.” 

Azért érdekes, mert a fenti levélből megtudhatjuk, hogy FARKAS Gyula (Pusztasárosd, 1847. március 
28 – Pestszentlőrinc, 1930. december 27.) és TŐTÖSSY Béla (Billéd, 1854. augusztus 5 – Budapest, 1923. 
szeptember 2.) is pályázott a Műegyetemen meghirdetett harmadik matematikai tanszékre. Az utókor igazolta, 
hogy mind a három jelölt igen kiváló tudós volt. Talán a leghíresebb FARKAS Gyula lett, akit a modern mate-
matikai programozás és optimalizációs eljárások egyik atyjának tekintjük. De TŐTÖSSY Béla is kiváló ábrázo-
ló geometér, később dékán is volt a Műegyetemen, és egyiküknek sem volt szükségük protekcióra! Tehát itt 
KŐNIG és a Minisztérium túlzott óvatosságba esett. KŐNIG Gyula is elkövette azt a hibát, hogy személyes 

                                                           
 
 
2 Ms 5323/147 
3 bővebben lásd: SÁNDOR József, OLÁH-GÁL Róbert 2010: Bolyai Farkas sorelméleti vizsgálatairól és a hozzá kapcsoló-

dó fejleményekről, Matematikai Lapok., 16/2. 18–37, Budapest. 
4 MTA KK Ms 5323/72 
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kapcsolatait is felhasználta, hogy az ügyvéd fiát beprotezsálja a minisztériumba. Amint látni fogjuk, ez az 
erőltetés meg is bosszulta magát: 
KŐNIG Gyula levele KRONGHI LIPPICH Elekhez 

Nagyságos KORONGHI LIPPICH Elek dr., miniszteri országos tanácsos úrnak Budatest V. Báthory u. 12. I. 

„Budapest. 1907. július 4. 

Kedves barátom! 

Úgy hallom, elég megbízható forrásból, hogy ügykörödet a Minisztériumban fiumei ügyekkel kitágítják, 
és nagyon örülök e hírnek. 

Engedd meg, hogy ez alkalomból alkalmatlankodjak neked egy kéréssel, melyet, ha a dolog nem 
quadrál, egyszerű kérdéssé degradálhatsz. Nem juthatna-e Gyuri ez incidensből a Te fönnhatóságod alá? 

Legjobb üdvözlettel, igaz híved Kőnig” 

Rá 4 évre íródott KŐNIG György levele KORONGHY LIPPICH Elekhez. 
(Keltezés nincs a levélen, de a postabélyegző dátuma: 1911. március 11.) 

„Mélyen tisztelt Méltóságos Uram! 

Bocsásd meg, hogy kéréssel zavarlak, de az, amit mondani akarok, már régóta kikívánkozik belőlem s 
csupán azért nem mondtam ki eddig, mert nem akartam gondjaid számát még eggyel szaporítani. Ez az idő-
pont – szabadságom megkezdése, – alkalmasnak látszik s ezért tisztelettel megkérlek, légy szíves az alábbiakat 
kegyesen megfontolni s amennyiben kis mértékben igazat adnál nekem, visszaérkezésem után valami módot 
találni helyzetem reparálására. 

Most már egy évnél is hosszabb idő óta vagyok, a III. a ügyosztály tisztviselője s azt találom, hogy a pó-
tolhatatlanság kevesebb attribútumával, mint én, e minisztérium egy tisztviselője sem dicsekedhetik. Hogy 
kezdetben az ügyforgalom csip-csup darabjait kaptam, az ellen semmi kifogásom sem lehetett, hiszen úgy van 
ez mindenütt, de méltán remélhettem, hogy ez idővel meg fog változni. Ez azonban, sajnos, nem következett be. 
Te, Méltóságos Uram, tudhatod, s azt hiszem tudod is, hogy azelőtti helyemen fontos ügyeket láttam el s akkor 
bizony ennek dacára sem kellett soha sem éreznem azt, hogy azok ellátására akárki is képtelennek tartana. 
Ezzel szemben mostani helyemen mindinkább arra a meggyőződésre jutok, hogy nagy kérdés: ha feladatom-
nak egyáltalán valahogy megfelelek-e? Tőled, Méltóságos Uram, gáncsot ugyan soha sem hallottam, – de 
azért mégis érzem a kimondatlan szót is. Márpedig abban találom, hogy azon aktáknál, melyeket én látok el, 
az önállóság és felelősség minimumát sem képviselhetem. Hogyan is foglalkozhatnék egy tisztviselő kedvvel, 
olyan aktákkal, melyeknek előiratait más csinálta, s utóiratait megint más fogja csinálni? Az ilyenektől csak 
megszabadulni akar az ember. 

Én, Méltóságos Uram, tudod jól, a magam kérésre, a Te jó voltod folytán kerültem a III-a-ba, abban a vé-
leményben, hogy arra való vagyok, hogy ott dolgozhatom legjobban és abban a hitben, hogy ott érvényesülhetek 
leginkább. S éppen az szomorít el nagyon, hogy míg előző helyemen, – jóformán idegenek közt. – napról napra 
jobban érezhettem a bennem és munkámban való bizalom erősbödését előjáróim és kollégáim részéről, – addig a 
Te igazán atyai jó akaratod és talán szabad mondanom: elnézésed alatt, vagy éppen e miatt saját tisztviselői 
önérzetem kisebbedését tapasztalom mind jobban, szerény nézetem szerint: saját hibámon kívül. 

Hogy ne legyek túlságosan hosszadalmas, ide írom mindjárt alázatos kérésemet: kegyeskedjél, ameny-
nyire lehetséges nekem visszajövetelem után olyan ügykört adni, mely véleményed szerint is egy dolgozni aka-
ró min. fogalmazó jogos hivatali ambíciójának megfelel. Lehetetlennek tartom, hogy a Te ügyosztályodban, 
hol az ügyek folyása annyira érdekel, nem tudnék legalább is ugyanolyan jól dolgozni, ha megfelelő ügykört 
kapok, – egy-két intézmény összes ügyforgalmát, – mint ez, hogy tudtam egy érdeklődésemtől teljesen távol 
álló ügykörben, mint fiatalabb tisztviselő, éveken keresztül. 

Kérésem teljesítését kérve, maradtam Méltóságos Uram igaz, mély tisztelettel kész híved és szolgád: 
Kőnig György” 

Borítékon: Méltóságos K. LIPPICH Elek miniszteri tanácsos úrnak H. V. Báthori u. 12. 
Szóval KŐNIG György (Budapest,1883. június 27 – Budapest, 1944. április 30.), KŐNIG Gyula nagyob-

bik fia nem érezte jól magát a minisztériumban, hacsak, a fenti levél eredményeképpen nem rendeződött a 
beosztása. Kisebbik fia, Dénes (Budapest, 1884. szeptember 21 – Budapest, 1944. október 16.) ugyancsak 
világhírű matematikus lett. Ő írta az első gráfelméleti monográfiát. Szomorú tény, hogy mind a két KŐNIG fiú 
önként menekültek a halálba, a nyilasok hatalomátvétele után, 1944-ben. 
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Irodalom: 

1. KOLTAI Károly, építőmérnök, családfakutató, szóbeli közlései. 
2. SZÉNÁSSY B. 1965: Kőnig Gyula 1849–1913, Akadémiai Kiadó, 142 o. Budapest. 
3. *** MTA Könyvtár Kézirattára, RÉTHY Mór hagyatéka 
4. *** OSZK Kézirattár/Levelestár/KŐNIG Gyula levelei LIPPICH Elekhez. 

 

2. Schmidt Ágoston hagyatéka 

A magyar matematikai szaknyelv kialakulásában és elterjedésében, szerintem döntő szerep jutott az 
elemi és középszintű matematikai tankönyveknek. Véleményem szerint, az első két SZÁSZ Károly [id. SZÁSZ 
Károly (1798–1853) és fia ifj. SZÁSZ Károly (1829–1905)] sokban hozzájárult a matematikai szókincsünk 
kialakulásához. Ez nem annyira az 1853-ben megírt Számtankönyvük érdeme, hanem annak a számtankönyv-
nek a fordítása, amely aztán kötelező érvényű tankönyv lett a magyar oktatási rendszerben. Ennek a több ki-
adást megért Számítástan című tankönyv szerzője az osztrák Franz MOCZNIK, magyar fordítása 1867-ben 
jelent meg és kötelezővé vált az alsó gimnáziumok számára. 

 

4. ábra. SCHMIDT Ágoston Budapesten készült képe 

Talán ezek a tankönyvek lettek meghatározóak a matematikai szóhasználat meghonosodásában. Ne fe-
lejtsük el, hogy ifj. SZÁSZ Károly kiváló irodalmár volt, ARANY János kollégája és barátja Nagykőrösön. Kö-
zel 60 évig használták Francz MOCZNIK: Számtan c. tankönyvének magyar fordítását. Ez a tankönyv 25 átdol-
gozott kiadást ért meg! SZÁSZ Károlyék után, a fordítást és átdolgozást, nagy ügyszeretettel Dr. SCHMIDT 
Ágoston (1845–1902) piarista atya végezte. Talán a világháborút megelőző tanügyi rendszer azért is volt 
olyan kitűnő, mert 50 évig közel ugyanolyan típusú matematika tankönyvekből tanultak, és volt egy megbíz-
ható stabilitás a matematika oktatásában. 
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SCHMIDT Ágoston életrajzát és tevékenységét közöltem a Szabadság 2012. január 25-i számában, így 
most csak a leglényegesebb részt fogalom össze. SCHMIDT Ágoston piarista atya 1874–1879 között tanított a 
Kolozsvári Piarista Főgimnáziumban és ugyancsak 4 tanéven keresztül óraadó docens volt a Ferenc József 
Tudományegyetemen. Az 1872/1873-ban induló Ferenc József Tudományegyetem oktatói közül egyedül neki 
volt matematikából doktorátusa, amit a Rostocki Egyetemen szerzett. 

A rend 1879-ben áthelyezte a Budapesti Piarista Főgimnáziumba, ahol haláláig, 1902-ig matematikát és 
fizikát tanított. Igen értékesek a tankönyvei, tankönyv fordításai és tankönyv szerkesztői tevékenysége. Az 
osztrák Franz MOCZNIK Számtan, Algebra, Geometria és Geometria elemei című munkájának átdolgozásán 
kívül megírta Elemi Mennyiségtan, Algebra polgári iskolák számára, Természettan és Fizikai földrajz című, 
eredeti műveit, melyek közül az Algebra három, a Fizikai földrajz pedig 11 kiadást ért meg. 

 

5. ábra. MOCZNIK aritmetikájának SZÁSZ Károly-féle fordítása. 

A továbbiakban SCHMIDT Ágoston hagyatékáról közlünk forrásértékű leveleket: 

Arad, 1903. január 18. 

Lampel Róbert Wodianer F. és Fiai uraknak, Budapest. 

Tisztelt Uram! 

Azon súlyos veszteséggel kapcsolatosan, mely édes testvérbátyám Dr. Schmidt Ágoston kegyesrendi ta-
nár halálával különösen mindet testvéreit és kiváltképpen szegény édes anyánkat érte, arra kérem Tisztelt 
Uraságtokat, kegyeskedjenek nekem egészen őszinte felvilágosítást nyújtani a következőkről: 

1. Megboldogult bátyámnak mely munkái jelentek meg az Önök becses kiadásában és ezekből melyek 
nem keltek még el teljesen? 
2. Hajlandók volnának-e az eddig kiadatlan, de teljesen elfogyott munkáit újólag kiadni, és mely feltéte-
lek mellett? 
Egyúttal tisztelettel kérem, megboldogult bátyámnak összes raktáron lévő munkáiból egy-egy tiszteletpél-

dányt küldeni, valamint az aradi felső kereskedelmi iskolában tankönyvül használt következő kiadványaiból is: 
Havas-Bogyó: Kereskedelmi számtan I. és II r. 
Bogyó-Havas: Politikai számtan 
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Bogyó-Havas: Logarithmus és kamatszámítás 
Bogyó-Havas: Kamat-táblák a politikai számtanhoz. 
Szívességüket előre is a leghálásabb köszönetemet nyilvánítva, maradtam, kiváló tisztelettel: 
Dr. Schmidt János, felső kereskedelmi iskolai tanár. Aradon. 

Arad, 1903. január 23. 

Lampel Róbert Wodianer F. és Fiai uraknak, Budapest. 

A küldött értesítést és kért tankönyvek tiszteletpéldányait köszönettel megkaptam. Érdemes Cégük igen 
tisztelt főnökének Wodianer Arthur úrnak szíves soraira válaszolva, mindenek előtt értesítem, miszerint a ma-
gam részéről boldogult bátyámnak Dr. Schmidt Ágostonnak arcképével, sajnos nem rendelkezem, amennyiben 
a megboldogult legjobb tudomásom szerint életében csak egyszer fényképeztette le magát, ami körülbelül ez-
előtt 30-35 évvel történhetett, valószínűleg temesvári tanároskodása idejében. Ezen fényképekből édes anyám 
birtokában talán még megvan az az egy példány, amelyben magam is annyiszor gyönyörködtem, annak idején 
a szülői háznál. Ezen képen boldogult bátyám papi ruhában van levéve, azonban magas, szikár alakot tüntet 
fel, és nem azt a korpulens alakot, amelyet a megboldogult külseje budapesti tanároskodása alatt elért. Mi-
helyt ezt az egy példányt édes anyámtól beszerezhetem, akár eredeti, akár pedig másolatban, azonnal fogok 
vele szolgálni. 

Ami pedig a megboldogult által írt, illetve átdolgozott tankönyveinek újbóli kiadását illeti, erre nézve a 
következőket írhatom:  

Az említett tankönyvek esetleges javítását és az új viszonyokhoz való alkalmazását, valamint azoknak 
szükség szerinti kiadását, boldogult bátyám törvényes örököseinek és ezek között különösen édes anyámnak 
közös előnyére ezentúl magam akarom eszközöltetni. Ezt azonban csak úgy tehetem, hogyha a T. Kiadó úrnak 
részéről úgy az én munkám, mint maga az örökölt jog is valami méltánylásban fog részesülni. 

Igen tisztelt Kiadó Céghez azon kérést vagyok tehát bátor intézni, miszerint boldogult bátyámnak kiadá-
sukban megjelent tankönyveiből melyeket volnának hajlandók szükség szerint a fentebbi feltételek mellett to-
vábbra is kiadni és másrészt mi volna azon ellenszolgáltatás, amelyet én és velem együtt többi testvéreim és 
különösen édes anyám örökölt jogaiknál fogva Tisztelt Uraságtok részéről remélhetünk? 

Szíves válaszukat mi előbbre remélve, maradtam 

Arad. 1903. január 23. 

Kiváló tisztelettel: Dr. Schmidt János, felső kereskedelmi iskolai tanár. 

1903. december 5. 

Nagyságos Görgei István királyi közjegyző úrnak, Budapest. 

29/903. h. sz. alatti felhívás folytán tisztelettel értesítjük, hogy néhai Schmidt Ágostonnak a következő 
művei vannak nálunk: 

1. Mocnik: Számtan 25. kiadás 
2. Mocnik: Algebra 11. kiadás 
3. Mocnik: Geometria 10. kiadás 
4. Mocnik: Geometria elemei 8. kiadás 

továbbá önálló művei 
5. Természettan 1-ső kiadás 
6. Algebra polgári iskolák számára 3. kiadás 
7. Fizikai földrajz 11. kiadás 
8. Elemi mennyiségtan 1-ső kiadás 

Írott szerződés kettő van: a fizikai földrajzra vonatkozólag, mely szerint kiadásonként a szerzőt 600 ko-
rona illeti, és így ezen honorárium az esetleges átdolgozás és javítás kötelezettsége mellett a törvényes jogutó-
dokat illeti meg, de az eddigi szokás szerint, piarista tanár elhalálozása esetén a rend tartotta fenn magának a 
jogutódlást, továbbá a Mocnik számtanra vonatkozólag, amelynek tulajdonjoga a kiadót illeti. Tekintve, hogy 
az esetleges új kiadás az átdolgozó személyéhez van kötve, az elhalálozás folytán ezen műre a szerződési vi-
szony megszűnik. Ugyanez áll fenn a 2., 3. és 4. szám alatt jelzett Mocnik könyvekre is. Ellenben az 5., 6., és 8 
alatt jelzettek után az esetleges új kiadások honoráriuma a jogutódokat illeti meg, akik természetesen kötele-
sek a könyvek átdolgozását és revízióját teljesíteni. 
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A könyvek után járó utolsó honoráriumot örökhagyó 1901. szeptember 3-án vette fel, cégünknek tehát 
tartozása nincsen. Ellenben a megboldogultnak évi számlája áll nálunk nyitva, amely vagy a rendház által lesz 
kiegyenlítve, vagy pedig az eredeti műveinek esetleges újabb kiadása honoráriumából fog levonatni. 

Kiváló tisztelettel 

1903. ö. 36/4 szám. Perre utasító végzés 
Budapesten, az 1902. december 31. napján végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt Dr. Schmidt Ágoston 

kegyes tanítórendi volt tanár, hagyatéka áll Budapesten az 1904. január 9 napján Görgei István budapesti 
királyi közjegyző által felvett tárgyalási jegyzőkönyv szerint nyolc rendbeli írói mű szerzői jogából eredő 800 
koronaértékből 800 korona teherrel. 

Ezen hagyatékra örökösül jelentkezik törvényes felmenő örökösödés jogcímén örökhagyó édesanyja özv. 
Schmidt Ferenczné Geting Veronika és a rendi alapszabályok értelmében a Magyarországi Kegyes Tanító 
rend. 

A hagyaték birtokában egyik fél sincsen. – 
Ezek szerint az egész hagyaték vitás lévén az 1894. XVI. t.c. 84 §-a értelmében perre utasításnak van helye. – 
Tekintve pedig, hogy örökhagyónak a magyarországi kegyes tanító rend kötelékébe tartozandósága az 

ellenértékű igénylő fél által is elismert tény s tekintve, hogy a most megnevezett rend tagjai saját maguk szá-
mára nem, csak a rend számára szerezhetnek így a szerzett jogokban is csak a rend örökösödhetik utánuk: a 
magyarországi kegyes tanító renddel, mint erősebb jogú féllel szemben özv. Schmidt Ferenczné Geting Vero-
nika utasítja perre. – 

Érdekében áll tehát perre utasítottnak, hogy a jelen végzés vételétől számított 45 napi határidő alatt ke-
resetét az illatékes bíróságnál adja be s a per megindítását ezen, 45 nap elteltétől számított 8 nap alatt ezen 
királyi járásbíróságnál igazolja, mert ellenkező esetben a hagyaték a fennebb idézett törvénycikk 87 §-a ér-
telmében a perre utasított igényre való tekintet nélkül a rendnek fog átadatatni. 

Eljárt Görgei István királyi közjegyző díja és költsége 11 korona 74 fillérben megállapíttatik s az ösz-
szegnek ki által leendő viselése tekintetébe annak idején fog megfelelő intézkedés tétetni, azonban annak 15 
nap alatti előlegezése az eljárás megindítását kérő igénylő özv. Schmidt Ferenczné már ezúttal végrehajtás 
terhével köteleztetik. – 

Erről értesítettnek 
1. Dr. Schmidt János tanár, özv. Schmidt Ferenczné képviseletében, Arad, Batthyányi u.28. 
2. Dr. Günter Antal ügyvéd a rend képviseletében 
3. Görgei István magyar királyi közjegyző 
4. Lampel Róbert Wodianer F és Fiai cég Andrássy u.21.sz. 
5. Magyar Királyi Központi díj illetékkiszabási hivatal a hagyatéki kimutatás és melléklet kapcsán Bu-
dapest. –  
Budapest, 1904. január 20-án. 

Királyi járásbíró 

1903. Ö. 62/5. szám 
Hagyatékátadó végzés 

Budapesten az 1902. december 31-én végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt Dr. Schmidt Ágoston ha-
gyatéka áll Budapesten az 1904. január 9-én Görgei István budapesti közjegyző által felvett tárgyalási jegyző-
könyv szerint 800 koronából, 800 korona teherrel. 

Ezen hagyaték tekintettel, arra, hogy az 1904. január 20-án kelt 4 alszám végzéssel perre utasított özv. 
Schmidt Ferenczné Geting Veronika a kitűzött határidő alatt a per megindítását nem igazolta igényére való 
tekintett nélkül a „Magyarországi Kegyes Tanítórend”-nek ezennel bíróságilag átadatik.- Eljárt Görgei István 
királyi közjegyző 11. korona 74 fillér díjának megfizetésére a most nevezett rend 15 nap alatt végrehajtás 
terhe mellett közteleztetik s az esetben ha az előlegezésre kötelezett özv. Schmidt Ferenczné ez összeget már 
megfizette volna a rend ezen összeget utóbb nevezettnek köteles megtéríteni. 

Erről értesítettnek: 
1. Magyar Királyi Központi Díj és Illetékkiszabási Hivatal Budapest 
2. Dr. Schmidt János Arad, Batthyányi u. 28. 
3. Dr. Günter Antal ügyvéd 
4. Lampel Róbert Wodianer F és Fiai cég, Andrássy út 21. 
5. Görgei István, magyar királyi közjegyző 

Budapest, 1904. április 9-én. 
A budapesti IV. kerületi királyi járásbíróság. 
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Arról nincs tudomásom, hogy SCHMIDT Ágoston elhunyta után újból kiadásra kerültek-e a tankönyvei. 
Szerény véleményem szerint, a szerző halálával, műveinek már nem történt új szerkesztők általi javított kiadá-
sa! Az alkotóval együtt, az alkotás is feledésbe merült. Írásunkkal ezt a feledést szerettük volna enyhíteni. 

Irodalom 

1. OLÁH-GÁL R. 2012: Egy elfelejtett piarista tudóstanár: Schmidt Ágoston (1845–1902), Szabadság, XXIV/19. (január 
25.) 1, Kolozsvár. 

3. SZÁSZ K. id., SZÁSZ K. ifj. 1853: Számtan. Új elvek szerint. Első rész. Elméleti számtan (Algebra), Pest. 
2. ***OSZK Kézirattár/Fondjegyzék/Fond 4 Lampel Könyvkiadó irattára/SCHMIDT Ágoston levelei 
 

3. 100 éve hunyt el Vályi Gyula 

100 évvel ezelőtt, 1913-ban elhunyt VÁLYI Gyula. RÉTHY emberi nagysága abban is megnyilvánult, 
hogy szenvedélyes levelezésbe fogott, hogy közreadja VÁLYI Gyula egyetemi jegyzeteit, dolgozatait és leve-
lezését. Noha öt évvel Trianon előtt vagyunk, RÉTHY mintha megérezte volna, hogy VÁLYI halálával a régi 
Kolozsvári Egyetem is veszendőbe megy. Írt VÁLYI Gyuláról egy nagyon alapos nekrológot az MTA értesítő-
jébe (ma azért tudunk viszonylag többet VÁLYI Gyuláról, mert RÉTHY Mór ezt nekünk, összegyűjtötte). Min-
den VÁLYI Gyuláról szóló dolgozat, könyv, írás ősforrása a RÉTHY-féle nekrológ! 

 

6. ábra. VÁLYI Gyula arcképe 

Tudta, hogy VÁLYI Gyula nagyon alaposan jegyzetelt, ezért ki szerette volna adatni VÁLYI Gyulának a 
berlini egyetemi ösztöndíja alatt készített jegyzeteit, a saját maga által előadott előadások jegyzeteit, a még 
kéziratban lévő egyetemi anyagait. Elsőkét VÁLYI Gyula bátyját, a statisztika professzorát VÁLYI Gábort ke-
reste meg, majd HAAR Alfrédot, és HAAR javaslatára SZŐKEFALVI-NAGY Gyulát. Természetesen RÉTHY Mór 
főleg VÁLYI Gyula jegyzeteit és teljes matematikai munkásságát szerette volna összegyűjteni és sajtó alá ren-
dezni. Ezért megkérte VÁLYI Gábort, hogy próbálja megszerezni özv. SZABÓ Péternétől VÁLYI Gyula jegyze-
teit. Az alábbi levél tehát válasz VÁLYI Gábornak. Azért is érdekes, mert lehet, hogy a trianoni döntés után az 
egész SZABÓ Péter könyvtár ott maradt a Kossuth Lajos u. 2 számú ház padlásán. 

Az eredeti levelet RÉTHY Mór MTAK Kézirattárában olvastam. 
Dr. SZABÓ Péterné levele VÁLYI Gábornak 

Nagyenyed Kossuth Lajos u. 2 u., 1916. július 28. 



22 Historia Scientiarum  11 

Igen Tisztelt Professzor Úr!5 

Tegnap jutott el hozzám Dózsa Emmával küldött üzenete. Ma utána nézve a dolgoknak, a következőkről 
értesíthetem. 

Elhunyt férjem könyvtárának pontos könyvjegyzékében egy tételt találtam, amely az elhunyt Vályi Gyula 
professzor úrra vonatkozik, pontosan úgy van megjelölve ez a tétel. 

„Vályi Gyula 1886/7. előadásai: Analitikus geometria. Szabó Péter kézirata 218 lap.” 
Most már az a kérdés, hogy ez az, amit a Professzor úr szeretne megkapni az életrajz adataihoz? 
Ha ez az, én a magam részéről szívesen bocsátanám rendelkezésére, de ez a mostani körülményeim kö-

zött kissé nehéz. Ugyanis lakásomat berendezve amint volt most augusztus 1-től egy évre bérbe adtam, ma-
gamnak a házban semmiféle helyiséget nem tartva fönn, mert a háború tartamára Anyámnál vagyok Nagy-
enyeden. 

Elhunyt férjem könyvtárát egy jó barátja rendezte és lajstromozta, mivel a lakást kiadtam a könyveket 
ládákba pakolva és lepecsételve a padláson helyeztem el, mind addig volt ez szándékom, amíg sikerül azt illő-
en elhelyezni. Ugyanis fölajánlottam a minta-gimnáziumnak megvételre, ahol az uram tanított, ez lett volna a 
legilletékesebb, és legkegyeletesebb, de a könyvtár tudományos szakkönyvtár, még pedig igen értékes amint 
szakértők nyilatkoznak felőle úgy, hogy középiskolának nem alkalmas. Arra gondoltam aztán, hogy legszíve-
sebben adnám el, ha előbbi tervem nem sikerült a Kolozsvári egyetemnek, hiszen ott tanult, és kegyeleti szem-
pontból épp oly jól esne, ha ott tudnám. 

A könyvtárért kapott összeget síremlékére szeretném fordítani. Természetesen csöppet sem megnyugta-
tó, hogy a könyvek oly sok ideig kell a padláson álljanak, mégis félek, hogy baj érheti, és sokkal nyugodtabb 
volnék, ha már elhelyezve tudnám őket. 

Bocsásson meg kérem, hogy ily sokáig veszem igénybe türelmét, mindezeket azonban csak azért írtam 
be, hogy érthetővé tegyem a helyzetet, mert ha magam laknék a lakásban készségesen rendelkezésére bocsáta-
nám a szükséges iratokat. A pesti padlások oly kormosak, hogy ott nehéz lenne a ládákat kipakolni és az irato-
kat kikeresni. Egyelőre nem szándékoztam Budapestre utazni, mivel csak júniusban tértem onnan vissza, és 
csak valamely kényszerítő ok miatt megyek fel. 

Valószínűleg hosszú idő volna jövő augusztusig várni mikor megint birtokába jutok lakásomnak. 
Ha sikerülne a kolozsvári egyetemnek eladni a könyvtárt úgy az egészet oda küldeném, és így legköny-

nyebben lehetne hozzáférni a kívánt irathoz. 
Igaz azt sem tudom, kihez lehetne ezért fordulni és ki van most az elhunyt Vályi professzor helyén. 
Ha erről Professzor úr engem értesítene és, ha erre reményem lenne, esetleg személyesen is beugranék 

Kolozsvárra, de csak augusztus végén, vagy szeptemberben, mert most egy hónapra Vízaknára utazom 
anyámmal. 

Szíves válaszát kéri őszinte tisztelője 
özv. Dr. Szabó Péterné. 

HAAR Alfréd RÉTHY Mórnak, első levél: 

Göttingen 1909 I. 7. 

Nagyságos Uram6! 

Őszintén köszönöm szíves sorait. Engem most a vizsgai előkészületek annyira elfoglalnak, hogy alig van 
szabad időm, amit a matematikára fordíthatnék. Jövő hét végén van szándékom folyamodványomat benyújtani 
s remélem, hogy egyhamar kitűzik a vizsgai terminust. 

Ami Hilbert kidolgozott variatió számításai előadásait illeti ez az ügy következőképpen áll: A kidolgo-
zott előadás nem az én tulajdonom, hanem elődömé Hellingeré, aki most habilitációs cikkét írja. Ez a cikk a 
variatió számításról szól s szerzője Helliger már múlt héten be akarta nyújtani a marburgi egyetemnek, ami-
kor eszébe jutott, hogy eredményeinek egy része implicit formában már Hilbert előadásában bennfoglatatik. 
Ezt most nem lehet másképp konstatálni, mint ama kidolgozás alapján, amely most nagyságodnál van, s be-
méltóztatik látni, hogy Hellingernek – ha csak rövid időre is – múlhatatlan szüksége van erre a példányra. Én 
épen most voltam nála s ő megígérte nekem, hogy egy-két hét múlva ismét visszaküldheti az előadást. 

Én március elején térek vissza Budapestre és minden bizonnyal fel fogom Nagyságodat keresni. 
Tisztelettel üdvözli őszinte híve: Haar Alfréd 

                                                           
 
 
5 Ms 5329/10 
6 Ms 5323/119 
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HAAR Alfréd RÉTHY Mórnak, második levél: 

Kolozsvár 1916 III. 6. 

Méltóságos Uram7,  

szíves soraidat őszintén köszönöm. Én természetesen készséggel rendelkezéstekre állok, s amit módom-
ban lesz, el fogok követni, hogy Vályi előadásainak kiadását megkönnyítsem. Riesz még nem határozott végle-
gesen; reméli, hogy júliusban itt marad és személyesen tárgyalhat Veled ebben az ügyben. 

Én június utolsó hetében utazom Pestre, s keresni fogom az alkalmat, hogy Veled találkozhassak; talán 
akkor meg is beszélhetünk egyet-mást a kiadásra vonatkozólag. 

Mély tisztelettel üdvözöl 
régi hálás híved: Haar Alfréd 

Haar Alfréd Réthy Mórnak, harmadik levél: 

Kolozsvár 1916. jún. 26. 
Méltóságos Uram!8 
Múltkori soraim kiegészítésül még közlöm Veled a következőket: 
Beszéltem az ügyről Dr. Szőkefalvi Nagy Gyulával, aki karunk magántanára, és Vályi Gyula legkitű-

nőbb tanítványainak egyike. Az ő birtokában van egy további Vályi-előadás jegyzete „az algebrai görbék el-
méletéről”, amely – az ő véleménye szerint – a legszebb előadások egyike volt. Úgy vettem egyébként is észre, 
hogy Sz. Nagy Gyula szívesen részt venne az előadások kiadásában, s úgy vélem, hogy az ő személye nagy 
előnyére válna az ügynek, mert ő, úgyis mint személyes tanítvány, úgy is mint jó matematikus, kiváltképpen 
alkalmas erre a munkára. 

Megírom még Nagy Gyula Kolozsvári lakásának címét: Tamás András utca 8. sz. Ha megérkezted után 
őt értesíted, ő mindenesetre nagy örömmel fogja Nálad tiszteltét tenni; talán ez a legjobb alkalom, hogy vele a 
teendőket megbeszéld. 

Én e hét végén utazom Pestre és – ha addig ott maradsz – bátorkodni fogok Téged, kedves Bátyám, fel-
keresni. 

Mély tisztelettel üdvözöl régi híved: Haar Alfréd 

Sajnos nem jelentek meg nyomtatásban VÁLYI Gyula jegyzetei. Az általam közölt adatok és levelek ta-
lán azért is értékesek, mert VÁLYI Gyula kézirati hagyatéka zárolva van a Kolozsvári Állami Levéltárban 
(egyelőre hiába kérvényeztem, és kihallgatáson kértem az igazgatótól, az állományt [Fondot] még nem bocsáj-
tották a kutatók rendelkezésére). 

3.1. VÁLYI Gyula tanítványai 

A Ferenc József Tudományegyetem 140 éves, és a Matematikai és Természettudományi karának törté-
nete szempontjából is érdekes, hogy kik voltak abban az időben VÁLYI Gyula hallgatói. VÁLYI Gyula füzeté-
ben feljegyezte, hogy kiket is oktatott 1884–1894 között, és milyen tárgyakra. Ezt a jegyzetet RÉTHY Mór 
hagyatékában találtam, mely az MTA Könyvtár Kéziratárának a tulajdona. 

A tanítványok listáját mellékletben közreadom. 
A névsorokat három különböző kézírással, és így három példányban másolták ki VÁLYI Gyula jegyze-

téből. Mára egy kis „adatbázis” és értékes statisztikai minta. Bizonyítja azt, hogy milyen modern matematikát 
adott elő VÁLYI Gyula. BOLYAI János Appendixéről csak az 1891/2-es tanévben tartott nyilvános féléves kur-
zust. (Esetleg 1895 után még tarthatott, de én nem tartom valószínűnek). 

Irodalom 

1. *** MTA Könyvtár Kézirattára, RÉTHY Mór hagyatéka 
 

                                                           
 
 
7 Ms 5323/120 
8 Ms 5323/121 
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Melléklet 
VÁLYI Gyula tanítványainak névsora 

1884/5 II. 
Görbe vonalak és felületek elmélete 
JANEK József 
BOROSS Sándor 
LÉVAY Ede 
MIKLÓSY Sándor 
MAHALTSIK József 
CZIRMUS László 
BARABÁS Jenő 

1885/6 I. 
Első rendű partiális differentiál egyenletek 
BARABÁS Jenő 
ELEKES Károly 
LÉVAY Jenő 
MIKLÓSY Sándor 

1886/7 I. 
Algebrai egyenletek 
(helyettesítés) 
KARSAY Gyula 
KIRÁLY László 
SZABÓ Péter 
VICIU Emil 
DÉKÁNY Lajos 
MAJOROS András 
BARABÁS Jenő 
LÉVAI Ede 

1886/7 I. 
Analitikai geometria 
(helyettesítés) 
KARSAY Gyula 
KIRÁLY László 
SZABÓ Péter 
DÉKÁNY Lajos 
MAJOROS András 

1887/8 II. 
Elemző mértan 
DÉKÁNY Lajos 
KARSAY Gyula 
KIRÁLY László 
MAJOROS András 
SZABÓ Péter 
VICIU Emil 

A determinánsok s alkalmazásaik az algebrában 
BARABÁS Jenő 
DÉKÁNY Lajos 
KARSAY Gyula 
KIRÁLY László 
LÉVAY Ede 
MAJOROS András 
SZABÓ Péter 
FETTI Makedon 
VICIU Emil 

1887/8. I. 
Algebrai analízis 
SZABÓ Péter 

HORKAY István 
VIDOVICH Béla 
VIGIA András 
FETTI Makedon 
POP János 
SZABÓ József 
DÉKÁNY Lajos 
KINCH Gusztáv 
DANCZ  István 
DÉR Mihály 
PÉCSY Jenő 
RADU János 
DOMIDU Emil 
VAS Domokos 
KARSAY Gyula 
ELLEND József 

Számelmélet 
A fenntebbike és még 
BARABÁS Jenő 
LÉVAY Ede 

1887/8 II. 
Az analitikai függvénytan elemei 
SZABÓ Péter 
DÉKÁNY Lajos 
VIDOVICH Béla 
SZABÓ József 
MAJOROS András 
VICIU Emil 
HORKAY István 
POP János 
FETTI Makedon 
PÉCSI Dezső 
ELLEND József 
KARSAY Gyula 
VAS Domokos 
DOMIDU Emil 
DÉR Mihály 
RADU János 

1888/9 I 
Algebrai egyenletek elmélete 
VIDOVICH Béla 
PAP János 
HÖKS Adolf 
SUTÁK József 
SCHANDL Miklós 
MIRITS Sándor 
HIRSCHLEI Norbert 
MONTRELO János 
DOMIDE Emil 
FETTI Makedon 
HORKAY István 
ELLEND József 
RADU János 
VAS Domokos 
PÉCSI Jenő 

A geometria alapfogalmai 
SZABÓ Péter 
KARSAY Gyula 
VICIU Emil 
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ETELE Károly és a fennebbiek (VIDOVICH, 
HŐKS, PAP, RADU, VAS és PÉCSI híján) 

1889/9 II. 
Elemző mértan 
VIDOVICH Béla 
MONTRECH János 
PAP János 
HORKAY István 
SUTÁK József 
MUSITS Sándor 
SCHANDL Miklós 
HIRSCHLEI Norbert 
ELLEND József 
RADU János 
DOMIDE Emil 
FETTI Makedon 
VAS Domokos 
PÉCSI Jenő 

Az ABEL-féle egyenletek 
A fenntebbieken kívül: 
HŐKS Adolf 
SZABÓ Péter 
KARSAY Gyula 
ETELE Károly 

1889/90 I. 
Algebrai Analízis 
DEMETER István 
FRIED József 
HUBBES János 
HIDEGH Mihály 
MAKAI István 
PRIVÁRY József 
PLISKI Norbert 
SCHANDL Miklós 
SINKOVICH Ferenc 
SUTÁK József 
SZILÁGYI Mihály 
VAS Domokos 
ZALÁNYI János 
MUSITS Sándor 

Trigonometria 
az előbbiek mellett 
DOMIDE, FELLI, KARSAI, POP, RADU 

Algebrai görbék és felületek elmélete 
DOMIDE, ELLEND, FETTI, KARSAI, MUSITS, 

RADU, POP, PÉCSI, SCHANDL, SUTÁK, VIDOVICH 

1889/90 II. 
Az analitikai függvénytan elemei 
SUTÁK József 
SCHANDL Miklós 
MUSITS Andor  
PLIRSCHKA Norbert 
HIDEGH Mihály 
SZILÁGYI Mihály 
SINKOVICH Ferenc 
PRIVÁRY József 
HUBBES János 
ZALÁNYI István 

DEMETER István 
FRIED József 
MAKAI István 

Projektív mértan 
Az előbbiek és SZABÓ Péter 

Az algebrai formák 
POP, SUTÁK, MURITS, SZABÓ, RADU, FETTER, 

KARSAY, FRIED, DOMODER, PECSI, ELLEND. 

1890/91 I. 
Az algebrai egyenletek elmélete 
CSATÓ János 
DEMETER István 
FRIED József 
GATELLI Arpád 
GEBE Mihály 
GROSS Vilmos 
HIDEGH Mihály 
LÁZÁR Ottó 
LENGYEL Imre 
MAKAY István 
PÁLFI Mór 
PLIRSHKA Norbert 
PRIVÁRY József 
SINKOVICH 
SZILÁGYI Mihály 
TARKÓ Miklós 
TATÁR Balázs 
TÖRÖK András 
VÖRÖS Cyril 
ZALÁNYI János 

1890/91 II. 
Analitikai mértan 
DEMETER István 
FRIED J. 
GAZELLI Á. 
GEBE M. 
GROS V. 
HIDEGH M. 
LÁZÁR O. 
LENGYEL I. 
MAKAI I. 
MUTITS S. 
PRIVÁRY J. 
SINKOVICH  
SZILÁGYI M. 
TARKÓ M. 
TATÁR B. 
TÖRÖK A. 
VÖRÖS C. 
ZALÁNYI  

A LUDOLPH-féle számról 
A fennebbieken kívül, RADU, PÉCSI, VAS, 

VIDOVICH. 

1891/2 
Algebrai analízis 
Trigonometria 
BALOGH Sándor 
CIOSTEA 
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GASELLI Arpád 
GEBE M. 
GROS Vilmos 
KACSÓH Pongrácz 
LÁZÁR Ottó 
LENGYEL Imre 
NOVOKAY Endre 
PAPP József 
SZABÓ János 
SZABÓ Lajos 
TARKÓ Miklós 
TATÁR Balázs 
TÖRÖK András 
VÖRÖS Cyrill 
ZSARER Aurél 

Algebrai görbék és felületek 
BALOGH Sándor 
DEMETER 
MAKAI István 
NOVOKAY E. 
SZABÓ János 
TÖRÖK András 
VÖRÖS Cyrill 
ZALÁNYI I. 

1891/2 
Analitikai függvények 
Projektív geometria 
BALOGH 
CIORU 
GASELLI Á 
GEBE M 
GROS V. 
KACSÓH P. 
LÁZÁR O. 
LENGYEL Imre 
NOVOTAY E. 
PAPP József 
SZABÓ János 
SZABÓ Lajos 
TARKÓ Miklós 
TATÁR Balázs 
TÖRÖK András 
VÖRÖS Cyrill 
ZSURZS Aurél 

BOLYAI Appendixéről 
A fennebbieken kívül 
DEMETER, 
MAKAI, ZALÁNYI János 

1892/3 I 
BALOGH S. 
EBERHARDT Béla 
KLEIN János 
ZSARZS Aurél 
PATRAS János 
BEDŐ Sándor 
KORBULY Emil 
PAPP József 
LOKY Béla 
SZABÓ Lajos 

NAGY János 
KACSÓH Pongrác 
OROSZ József 
NAGY Sándor 
CURTEA Aurél 

Számelmélet 
BALOGH Sándor 
EBERHARD B. 
GEBE M. 
MAKAI István 
DEMETER István 
BEDŐ Sándor 
NAGY Sándor 
GROSZ Vilmos 
LÁZÁR Ottó 
LÓKY Béla 
SZABÓ Lajos 
TARKÓ Miklós 
ZALÁNYI  
OROSZ József 
LENGYEL 
KORBULY 
GAZELLI 

1892/3 II. 
Elemző geometria 
BALOGH S. 
LÓKY Béla 
KLEIN János 
V. NAGY J 
ZSARZS Aurél 
KACSÓH P. 
PATRAS János 
OROSZ József 
NAGY F. 
KORBULY E. 
CURTEA 
PAPP J. 

ABEL-féle egyenletek 
A fennebbieken kívül 
DEMETER, GASELLI, GEBE, GROSZ, LÁZÁR, 

LENGYEL, MAKAI, TANKÓ M. TATÁR, ZALÁNYI 

1893/4 I. 
Algebrai analysis 
Trigonometria 
ÁDÁM Jenő 
EBERHARD Béla 
FRANK István 
KANITZ Arisztide 
KORBULY Emil 
NAGY János 
OROSZ József 
PETRES János 
SOMOGYI István 
ZÖLD Ferenc 
EPURE János 
GRICA Gyula 
KAUFMANN Gy. 
LÓKY Béla 
NAGY Sándor 



Historia Scientiarum  11 27 

RÓZSA István 
LATZER Mihály 
WILD György 

1893/4 II. 
Algebrai görbék és felületek 
CIORTEA Aurél 
FRANK István 
GEBE Mihály  
GRICU Gyula 
LÁZÁR Ottó 
LÓKY Béla 
RÓZSA István 
TARKÓ Miklós 
ZSORZS Aurél 
EBERHARD 
GASELLI A. 
GROS V. 
KANITZ 
LENGYEL O. 
PAPP József 
SOMOGYI  
PATIS B. 
VAS D. 

A invariánsokról 
A fennebbiek és VAS 

1894/5 I. 
Algebrai egyenletek 
ÁDÁM Jenő 
EPURE János 
FRANK István 
HEVES György 
HRASKÓ István 
KOCSIS Gábor 
MAIER Sándor 
MOLNÁR Sándor 
ROZS Lajos 
SALÁTA Károly 
SZABÓ János 
WILD György 
FEHÉRVÁRY J. 
GREXA Gyula 
HIRSCH G. 
KAUFMANN Gy. 
LUKÁCS Vilmos 
MIHULOVITS B. 
NOVOTY E. 
RÓZS István 
SOMOGYI I. 
VERESS Árpád 
ZÖLD Ferenc. 

Számelmélet 
ÁDÁM Jenő 
FEHÉRVÁRY József 
GREXA Gy. 
DOMOKOS Károly 
FRANK I. 
KAUFMANN Árpád 
KOCSIS Gábor 
NAGY Sándor 

PAPP József 
RÓZSA István 
SZABÓ János 
WILD György 
MAJOR Sándor 
NOVOTNY Endre 
PETRAS János 
SOMOGYI István 
VERESS Árpád 

HAMILTON quatern. 
ÁDÁM Jenő 
DOMOKOS Károly 
FRANK István 
KAUFMANN György 
HIRSCH Gusztáv 
LUKÁCS V. 
KORBULY Emil 
OROSZ József 
SZABÓ János 
TARKÓ Miklós 
ZÖLD Ferenc 

1894/5 II. 
Elemző geometria 
ÁDÁM Jenő 
EPURE János 
CSITORTICS Imre 
FRANK István 
GEXA Gyula 
HRASKÓ István 
HEVES György 
KAUFMANN Gy. 
MAJOR Sándor 
MIHALOVITS B. 
MOLNÁR Sándor 
NOVOTY E. 
ROZS Lajos 
RÓZSA István 
SALÁTA Károly 
SOMOGYI István 
SZABÓ János 
VERESS Árpád 
WILD György 
ZÖLD Ferenc. 

Sugár Komplexek 
FRANK István 
HIETNER Gusztáv 
KOCSIS 
KORBULY 
OROSZ 
PAPP 
RÓZSA 
SOMOGYI 
egy olvashatatlan nevű. 

Itt végződnek a feljegyzések.




