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„Magyarország két legjobb exportcikke a
szalámi és a matematikus” – járja tudóskörök-
ben egy tréfás mondást. A 20. században ha-
zánk számos matematikust, tudóst, mûvészt,
mérnököt és feltalálót adott a világnak, elsõ-
sorban az USA-nak. A tudományos fejlõdésre
kifejtett hatásukat ismeri el a Nature folyóirat
2001. január 4-i számában megjelent millen-
niumi esszé, amelynek címe: A 20. századot
Budapesten alkották. Ismerve 20. századi
történelmünk viharait, ehhez csak annyit te-
hetünk hozzá: sajnos nem nekünk.

A század elején látszólag elõzmények nél-
kül feltûnt számos tehetség felbukkanása
okainak elemzése külön tanulmányt érde-
melne, itt csak néhány szempontot villantunk
fel. Az elõzmények visszanyúlnak Eötvös
Józsefig, a szabadságharc és a kiegyezés mi-
niszteréig. Nevéhez köthetõ a közoktatási tör-
vény megalkotása és a zsidók emancipációjá-
nak kimondása. E fontos törvények által alko-
tott kereteket a matematika és a fizika oktatása
terén fia, Eötvös Loránd (1848-1919), valamint
Kõnig Gyula (1849-1913) töltötték meg tarta-
lommal. Ketten alakították meg 1891-ben a
Mathematikai és Physikai Társulatot, amely-
nek fizikus elnöke Eötvös Loránd, matemati-
kus, alelnöke Kõnig Gyula lett. A Társulat cél-
ját Eötvös Loránd így fogalmazta meg: „Tanul-
junk egymástól, hogy mennél jobban taníthas-
sunk”. Ezt a célt szolgálták a Társulat által szer-
vezett felolvasások és a Társulat folyóirata is.

A tanárképzés színvonalának emelke-
dését eredményezték az egyetemek (Buda-
pest, Kolozsvár) mellett felállított tanárkép-
zõ intézetek és gyakorló középiskolák, ame-
lyek Kármán Mór (Kármán Tódor világhírû
fizikus apja) elgondolásai alapján épültek fel.
A sajátos magyar tanárképzési modell az
Eötvös Collegium létrehozásával lett teljessé.
A bentlakásos intézményben tehetséges ta-
nárjelöltek tanulhattak neves tanárok veze-
tésével. A középiskolák számára készült új
szellemû Trefort-féle tanterv matematikai
részét Kõnig Gyula dolgozta ki, sõt tanköny-
vet is írt a felsõ öt osztály számára. A IV. osz-
tályos tankönyv elõszavában ostorozza a ma-
tematikai oktatás addigi sikertelenségét, a
bajok gyökerét a korábbi „poroszos” oktatás-
ban látta: „Kérdeznünk kell, vajon azon a
módszertani alapon, mely a középtanodai
mathematikai tananyagból elvont, érdek-
telen és ennek következtében érthetetlen
»igazságok« egymásutánját gyártja – melynél
a tanuló alig bírja belátni, hogy »minek való«
mindaz, amit tanul, s melynél a cél nem any-
nyira a mathematikai gondolkodásmód
fejlesztése, mint csak minél több »tétel«-nek
félig erõszakos lehozása –, kérdeznünk kell,
vajon ezen az alapon lehet-e egyáltalán jobb
eredményeket várni?”

A matematikai problémamegoldó gon-
dolkodás fejlesztésében Kõnig Gyula méltó
követõje volt Beke Manó (1862-1946), Kõ-
nighez hasonlóan egyetemi tanár és akadé-
mikus, aki sokáig tanított a budapesti gyakor-
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lóiskolában, az ún. Mintában. Beke Manó volt
a hazai matematikai reformbizottság elnöke,
valamint a nemzetközi matematikaoktatási
bizottság egyik magyar tagja. Beke Manó
nemcsak a „poroszos” oktatás tartalmával,
hanem stílusával is szakított. Tanítványaival
az órákon kívül – gyakran hosszú séták köz-
ben – is foglalkozott. Ez a fajta tehetséggon-
dozás máig jellemzõ sajátosságává vált a
magyar matematikának.

1894-ben két olyan úttörõ jelentõségû
kezdeményezés történt, amely megkönnyí-
tette a tehetségek kiválasztását. A Társulat,
a világon elsõként, országos tanulóversenyt
hirdetett végzõs középiskolások számára.
Egy fiatal gyõri tanár (Arany Dániel) pedig
folyóiratot indított középiskolai tanulók
számára Középiskolai Matematikai Lapok
(röviden: Kömal) címmel. A Kömal egy fran-
cia folyóirat után a második ilyen jellegû lap
volt. A lap szerkesztését három év múlva a
budapesti evangélikus gimnázium legendás
tanára, Rátz László vette át, akihez 1907-ben
társszerkesztõként Antal Márk felsõkereske-
delmi iskolai tanár csatlakozott.

Az új szemléletû tanárok, a Kömal és a
verseny „kitermelte” a 80-as években szüle-
tettek közül az elsõ matematikus-generációt,
elsõsorban Fejér Lipótot és Riesz Frigyest,
valamint Dienes Pált, Egerváry Jenõt, Fekete
Mihályt, Haar Alfrédet, Kõnig Dénest (Kõnig
Gyula fia), Pál Gyulát, Pólya Györgyöt, Riesz
Marcellt (Riesz Frigyes öccse), Szász Ottót,
Szõkefalvi Nagy Gyulát, Szûcs Adolfot és má-
sokat. Ebben a generációban még nem mu-
tatható ki a budapesti középiskoláknak
Trianon utáni túlsúlya. Fejér Lipótot a pécsi
fõreáliskolában Maksay Zsigmond, Riesz
Frigyest a gyõri bencéseknél Récsey Farkas
indította el a tudományos pályán. Mindket-
ten a Kömal legeredményesebb feladatmeg-
oldói közé tartoztak. Fejér Lipót második lett
az 1894. évi tanulóversenyen. Riesz Frigyes
zürichi mûegyetemi hallgatóként nem indul-
hatott a versenyen.

A felsorolt belsõ okok mellett külsõ tár-
sadalmi és kulturális tényezõk is hozzájárultak
ahhoz, hogy a magyar egyetemekrõl kiváló
tudósok egész sora kerüljön ki. Növekedett
a tudósok társadalmi megbecsültsége, ami-
hez a Bolyai-kultusz kialakulása nagyban
hozzájárult. Az ország rádöbbent, hogy van
két olyan tudósa, Bolyai Farkas és Bolyai
János, akik sírjához elzarándokol egy amerikai
tudós (Georg Bruce Halsted); Bolyai János
korszakalkotó mûvét, az Appendixet idegen
nyelvekre fordítják le. A Bolyaiak a magyar
közgondolkodás részévé váltak, verseket és
drámákat írtak róluk. Nekik is köszönhetõ,
hogy hazánkban a tudós és a tudás társadalmi
elismertsége igen magas fokú volt. Egy ko-
rabeli lap szerint: „Ennek a Bolyainak Magyar-
ország a külföldi megbecsülésében többet
köszönhet, mint mondjuk egy egész raj po-
litikusnak.”

 A kedvezõ „multikulturális” légkörrõl így
ír John (János) Lukács Évek címû mûvében:
„… a korabeli Budapesten élénk, itt-ott na-
gyon kezdetleges, de nem szükségképpen
felszínes kulturális élet zajlott, amelynek ter-
mékenysége és optimizmusa erõsen elütött
a bécsi századvég neurotikus pesszimizmu-
sától. Az a termékenység és optimizmus a
magyar és a zsidó (sõt, a német) szellem
vonásainak sajnos csak pillanatnyi, de annál
különlegesebb ötvözõdésébõl jött létre.” A
világháború és a forradalmak megváltoztat-
ták a John Lukács által leírt helyzetképet. Az
optimizmusból pesszimizmus, az ötvözõdés-
bõl ellenségeskedés lett. A felfokozott han-
gulat a Társulat további mûködését is veszé-
lyeztette, amire Mikola Sándor titkár is utalt
az 1921. évi közgyûlésen: „Annak, hogy indi-
viduumok nagyobb halmaza együtt dolgoz-
hassék, nem az a feltétele, hogy egyformák
legyenek, még az sem, hogy egyetértsenek,
csak az, hogy egymás véleményét és egy-
más személyét tiszteletben tartsák”.  Ez a
figyelmeztetés talán a mai Magyarországon
is idõszerûnek nevezhetõ.
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Klebelsberg Kunó kultuszminiszter poli-
tikája elõsegítette a megbékélést és a fel-
emelkedést. A kolozsvári egyetem Szeged-
re, a pozsonyi Pécsre települt át. 1928-ban
módosult a fõként zsidó hallgatókat sújtó
numerus clausus (kizárási törvény), amely
az egyetemekre felvehetõ kisebbségi hallga-
tók arányát a népességen belüli számará-
nyukhoz kötötte. A nemzetiségi kritérium
helyébe különbözõ képzési elõirányzati
megkötöttségek léptek. A „nemzetnevelési
program” fõ célja a nemzeti önbecsülésnel,
az optimizmusnak a kulturális örökségre
épített visszaadása volt. Bár a program a
negyvenes évek elején részben eltorzult, de
eredményei vitathatatlanok, amit Németh
László is elismert az Irodalmi Újság 1956.
november 2-i számában: „Mindig nagy hon-
vággyal néztünk a reformkorra, a szabadság-
harcot megelõzõ évtizedekre, az igazság
azonban az, hogy akkor közel sem volt annyi
nagy írója, mûvésze, muzsikusa, tudósa en-
nek a nemzetnek, mint a joggal megbélyeg-
zett Horthy-rezsim alatt”.

Fejér Lipót Budapesten, Riesz Frigyes és
Haar Alfréd Szegeden ekkor teremtették
meg a magyar matematikai iskolát. Ekkor
kezdõdött meg matematikusaink (és fiziku-
saink) szinte tömegesnek mondható kiván-
dorlása, aminek fõ oka az állástalanság volt.
Az elsõ állomás általában Németország, majd
a nácizmus uralomra kerülése után az USA
volt.

1919 elõtt mindössze ketten, Schlesinger
Lajos és Riesz Marcell keresték külföldön a
boldogulást. A két világháború közti emigrán-
sok sorát Pál Gyula nyitotta meg.

A húszas években Riesz Marcell és Szász
Ottó után a Fejér-iskola további tagjai mentek
el Magyarországról, nevezetesen Fekete Mi-
hály, Wintner Aurél, Pólya György és Szegõ
Gábor. 1927-ben Neumann János távozott
Németországba, akit nem lehet semmilyen
iskolához sorolni, hiszen õ maga egy iskola
volt, számos kutatási terület elindítója. Riesz

Frigyes szegedi iskolájához tartozott Radó
Tibor, aki 1929-ben Münchenen keresztül
került az USA-ba.

A harmincas években új matematikus ge-
neráció jelentkezett a tízes években szüle-
tettekbõl. Középiskolásokként, az 1925-ben
újrainduló Kömal feladatainak megoldása
által fejleszthették tudásukat. Végzõs koruk-
ban két versenyen is próbára tehették tehet-
ségüket: a korábbi országos tanulóverseny
(1921-tõl Eötvös-verseny) mellett az 1923-
ban indult országos középiskolai tanulmányi
versenyeken (OKTV). Az egyetemeken pe-
dig olyan professzorok várták õket, mint
Fejér Lipót és Suták József, Kürschák József
és Kõnig Dénes, Riesz Frigyes és Haar Alfréd.

Generációvá érésüket elõsegítette, hogy
az új Kömal közölte a legeredményesebb
feladatmegoldók fényképét, így az egye-
temre kerülve szinte személyes ismerõsök-
ként köszönthették egymást. Rendszeresen
összejöttek az Anonymus-szobornál, vasár-
naponként pedig matematikai kirándulá-
sokra mentek a budai hegyekbe. Folytatva
a Beke Manó által teremtett hagyományt,
gyakran csatlakozott hozzájuk Fejér Lipót és
a hazalátogató Neumann János.

Az „Anonymus-csoport” – amelynek
hölgytagjai is voltak – két Pál: Erdõs Pál és
Turán Pál köré szervezõdött. A csoportba
tartozó fiatalok sorsát nagyban meghatároz-
ták a történelmi események. Lázár Dezsõ és
Grünwald Géza a háborúban meghaltak.
(Lázár Dezsõ emlékére Erdõs Pál, Grünwald
Gézáéra pedig a Bolyai János Matematikai
Társulat alapított díjat.) Szekeres György és
Klein Eszter, Svéd György és Wachsberger
Márta házaspárok lettek, Ausztráliába emig-
ráltak, ahol egyetemi katedrához jutottak.
Turán Pál és Gallai Tibor itthon maradtak, és
késõbb a magyar matematikai élet meghatá-
rozó alakjai lettek. Erdõs Pál esete egészen
különleges. Emigrált ugyan a harmincas évek
végén az USA-ba, de a háború után sehol
sem telepedett le. Világpolgárnak számított,
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akinek fõ bázisa azért Budapest maradt. Sze-
mélyében talán az új tudóstípus egy „proto-
típusa” jelent meg.

Az Anonymus-csoport tagjai új kutatási
irányok kialakítását kezdték meg a magyar
matematikában, fõként Kõnig Dénes hatásá-
ra. A folytonosság tulajdonságait kutató analí-
zis helyett a diszkrét mennyiséggel foglalko-
zó kombinatorika-gráfelmélet és a számel-
mélet felé fordultak. A korábbi elméletalkotó
megközelítés helyét átvette a probléma-
megoldó. Ebben Erdõs Pál járt az élen, akit
késõbb az egyik nekrológ a problémafelve-
tõk fejedelmének nevezett. Valószínûleg az
általa felvetett nehéz problémákra utalt egy
neves amerikai matematikus, aki ezeket írta
a Mathematical Intelligencer 1983. évi 4. szá-
mában:  „A magyarok szerint a tudományt
nem helyes válaszok, hanem megválaszol-
hatatlan kérdések alkotják.”

A II. világháború és a fajüldözés számos
áldozatot követelt a matematikusok köré-
ben is, fõként a húszas években született
újabb, nagyszámú nemzedék tagjai közül.
Az 1924-es év különösen kiemelkedõ volt a
matematikai tehetségek születése szem-
pontjából. Ekkor született Aczél János, Csá-
szár Ákos, Fuchs László, Gál István Sándor,
Horváth János, Takács Lajos. Mindannyian
átvészelték a háborút, de közülük csak Csá-
szár Ákos él ma Magyarországon.

A háború utáni B-listázás kevés embert
érintett a matematikusok közül, köszönhe-
tõen a matematikusok józanságának és talán
a matematika ideológiamentességének. Az
egyetemeken újabb és újabb matematikai
tanszékek nyíltak, így az álláslehetõségek is
bõvültek.

Az álláshoz jutásnak azonban egyre in-
kább politikai feltételei is voltak, ami hozzá-
járult az újabb emigrációs hullám elindulásá-
hoz – nemcsak a matematikusok körében.
A matematikusok közül ekkor távozott nyu-
gatra Fáry István, Horváth János, Gál István.
A játékelmélet késõbbi Nobel-díjasa, Harsá-

nyi János 1950-ben menekült a vasfüggö-
nyön át Ausztriába. Az ötvenhatos forradalom
leverése után is számosan emigráltak, illetve
akkor divatba hozott új szóval, disszidáltak a
húszas generáció tagjai közül. Lakatos Imre
és Pukánszky Lajos közvetlenül a forradalom
után, Aczél János, Fuchs László, Takács Lajos
késõbb követte õket.  Freud Géza legálisan,
vendégprofesszornak ment Amerikába,
Radó Tibor egykori egyetemére, de azután
nem jött vissza.

Az akkori magyar sorsot, életérzést így
jellemzi John Lukács egy 1963-ban Ausztriá-
ban beszélgetõ emigráns magyar társaság
példáján: „Átvészeltek mindent vagy szinte
mindent, de soha nem feledhetik az õket ért
veszteségeket: az özvegy a férjét, akinek az
ávósok leverték a veséjét, és tíz év múlva
Bécsben belehalt; az egyik férfi a bátyját, akit
egy lengyelországi koncentrációs táborban
öltek meg (a társaságból ketten félzsidók);
egy másiknak a szüleit deportálták, akik az-
tán visszatérhettek Budapestre, és most is
ott élnek egy kétszobás zsúfolt kis lakásban.
… Nagy darabokat amputáltak az életükbõl;
így vagy úgy, de mindannyian nyomorékká
váltak. … Õrületes pesszimisták, mint a ma-
gyarok általában; … és végül idegen temetõ-
ben nyugszanak.” (John Lukács: Évek, Eu-
rópa, 1999)

*

Az eddigiekben azok nevét említettük, akik
nemcsak hogy Magyarországon születtek,
de itt végezték az egyetemet, itthon (is)
doktoráltak, kutatási témáik a magyar mate-
matikában gyökereztek. Õket magyar mate-
matikusoknak tekintjük, bárhová sodorta is
õket a történelem, esetleg a megélhetés
kényszere. A következõkben olyanokkal
foglalkozunk, akik csak a középiskolát vagy
annak egy részét végezték itthon, matema-
tikussá már külföldön váltak. Esetükben a
„magyar származású” jelzõ jobban kifejezi a
lényeget. Mint az elõzõekben, itt sem törek-
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szünk teljességre. Csak olyan kiemelkedõ
egyéniségekrõl írunk, akik életmûve már
klasszikusnak számít, akár befejezett, akár
nem.

A fiatalon távozott tehetségek – egy kivé-
tellel – az USA matematikai életének lettek
jelentõs alakjai. Középiskolásként került
Amerikába családjával együtt 1929-ben Hal-
mos Pál. 1940-ben Kemény János, majd egy
év múlva Lax Péter családja emigrált. Lax Péter
magával vihette Kõnig Dénesnek Neumann
Jánoshoz szóló ajánlólevelét. Lukács Jenõ csak
az általános iskola egy részét végezte itthon.
Ezután Bécs, majd az USA következtek. A
kolozsvári születésû Wald Ábrahámot a kö-
zépiskola elvégzése után Trianon kényszerí-
tette Ausztriába, majd onnan Amerikába. Bott
Raul Dél-Szlovákiában nõtt fel, és Pozsony-
ban járt középiskolába. Az egyetemet Kana-
dában végezte, de a végállomás itt is az USA
volt. Az egyetlen kivétel, Erdélyi Artúr, szár-
mazása miatt volt kénytelen Csehszlovákiá-
ban járni egyetemre. Késõbb az edinburghi
egyetem neves professzora és a Royal Soci-
ety tagja lett. Lax Péter és Bott Raul már ame-
rikai matematikusokként érdemelték ki a
matematikai Nobel-díjnak tekintett Wolf-
díjat. A díjat szintén elnyerõ Erdõs Pált és
Lovász Lászlót viszont a bizottság magyarnak
tekintette, holott idejük nagy részét õk sem
itthon töltötték, illetve töltik.

A külföldre került magyar és magyar szár-
mazású matematikusok „leltárba vétele” azért
is fontos, mert enélkül magyar voltuk itthon is
feledésbe merül. A fentebb említettek közül
Pál Gyula, Wintner Aurél, Wald Ábrahám, Fáry
István és Erdélyi Artúr nem szerepelnek a
Magyar életrajzi lexikon három kötetében
és két pótkötetében, amelyek 1991-gyel
bezárólag tartalmazzák a jelentõs személyisé-
gek adatait. Bott Rault sem tartja magyarként
számon a matematikai közélet.

Matematikusaink, elméleti fizikusaink zö-
me az USA tudományos életét gazdagította,
ezért elsõsorban az amerikaiakat foglalkoz-

tatja a „magyar csoda” magyarázata: hogyan
lehetséges, hogy egy szegény kis ország
annyi tehetséget adott a világnak? Ott szüle-
tett meg a marslakók kifejezés, amely egy-
aránt utalt földön kívüli intelligenciájukra és
érthetetlen nyelvükre. Egy amerikai mate-
matikus egyenesen a magyar nyelvben vélte
megtalálni a titok nyitját. Szerinte a magyar
nyelv olyan nehéz, hogy csak a legintelligen-
sebb gyerekek képesek megtanulni. Gon-
dolva Freund Tamás Bolyai-díjas agykutató
legújabb eredményeire a nyelv és a gondol-
kodás kapcsolatáról, ez a magyarázat nem is
tûnik olyan fantasztikusnak.

Az emigrációnak az itthoni tudományos
életre gyakorolt hatását illetõen kettõsségrõl
lehet beszélni. Negatívan hatott bizonyos ku-
tatási irányok visszaszorulása. Ugyanakkor a
külföldre került és itthon maradt matemati-
kusaink együttmûködése révén új iskolák
alakultak ki. Igen pozitívnak értékelendõ az,
hogy emigráns matematikusaink kivétel nél-
kül ápolták és ápolják itthoni kapcsolataikat.
A Mathematikai és Physikai Társulatnak
1941-ben is rendes tagja volt az akkor már
régen külföldön élõ Erdõs Pál, Neumann
János (tiszteleti tag), Pólya György, Radó
Tibor, Riesz Marcell, Szász Ottó, Szegõ Gábor,
Wigner Jenõ. Amikor a történelmi körülmé-
nyek engedték, rendszeresen hazalátogat-
tak. Különösen igaz ez Erdõs Pálra és Szegõ
Gáborra. Az MTA mai tiszteleti és külsõ tag-
jaira is jellemzõ ez a szemléletmód. A 20. szá-
zadi magyar matematika eredményeit Hor-
váth János szerkesztésében összefoglaló angol
nyelvû könyv itthon és külföldön élõ mate-
matikusaink együttmûködésével készül.

A rendszerváltással együtt megszûnt a
régi értelemben vett emigrálás illetve disszi-
dálás fogalma. A külföldi munkavállalás már
nem jár együtt a magyar állampolgárság el-
vesztésével, idegen állampolgárság kény-
szerû felvételével, az itthoni javak elveszíté-
sével. Matematikusaink ma is nagy számban
dolgoznak külföldi, fõként amerikai egyete-
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meken, de nem biztos, hogy ez a jövõben is
folytatódni fog az eddigi mértékben. Tekint-
ve a legutóbbi Matematikai Diákolimpiák és
nemzetközi felmérések eredményeit, a 21.
században Magyarország már nemigen fogja
tudni úgy segíteni Amerikát matematikusok
exportjával, ahogy azt a 20. században tette.
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