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Bevezetés

Honnan erednek a tételek? Kik azok, akik bebizonyítják őket? Kik bővítik napjaink-

ban is újabb és újabb elemekkel a matematika tudományát? Mindig is érdekeltek ezek

a kérdések. Érdekel, hogy azok, akik kiemelkedő eredményeket érnek el honnan szár-

maznak, milyen az életútjuk, hogyan jutottak el kiváló eredményeik megfogalmazásáig.

Ugyanakkor büszkeséggel tölt el az is, ha arról hallok, hogy egy-egy magyar ember va-

lamiben kimagasló eredményeket ér el. Szülőhazámként Kárpátalja fontos helyet foglal

el az életemben, így ezek összefonódásának eredményeképpen néhány éve elkezdtem a

matematika tudomány kiváló kárpátaljai képviselőivel foglalkozni. Ezzel a témával fog-

lalkoztam már szakdolgozatom megírása folyamán is.

Diplomamunkámban az elmúlt évek munkáját szeretném folytatni újabb életrajzokkal

bővíteni a meglévőket, illetve kiegészíteni, pontosítani az eddig összegyűjtött anyagokat.
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1. fejezet

A kutatás folyamata

A kárpátaljai magyar matematika oktatás története kutatásom kezdetéig sem részben, sem

egészében nem került feldolgozásra. Így a téma kiválasztása után, mivel a teljes kárpát-

aljai matematika oktatás történetének feldolgozása hosszabb távú kutatást igényelne a

matematikai magyar felsőoktatással kezdtem foglalkozni. Ezen a területen belül is neves

matematikusok életrajzainak összegyűjtésével. Miután kiválasztottuk a felkeresni kívánt

pedagógusokat - ebben a főiskola tanárai voltak segítségemre - felkérő leveleket, e-mail-

eket küldtem azoknak, akikkel nem volt lehetőségem személyes interjúkat készíteni. Le-

velemben kértem, hogy engedélyezzék számomra, hogy életpályájukról érdeklődjek és a

későbbiekben publikáljam válaszaikat.

Az interjúk elkészítése folyamán (akár személyesen, akár online zajlott) három főbb

kérdésre szerettem volna elsősorban választ kapni.

• Mikor, hol született? Mivel foglalkoztak szülei? Meséljen gyerekkoráról!

• Hol, mikor, milyen oktatási szinteken tanult?

• Melyek munkásságának főbb mérföldkövei?

Ahhoz, hogy méginkább megérthessem az említett pedagógusok tevékenységének je-

lentőségét 2018. április 28-án készítettem egy interjút Kudron Miklóssal, aki az Ungvári

Állami Egyetem hatodik kibocsájtásában tanult, az egyetem befejezése után pedig Bereg-

szász számos iskolájában tanított matematikát a felnövekvő nemzedékeknek.
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Munkám leginkább életrajzi gyűjtemény, így a hivatkozások az életrajzok végén ta-

lálhatóak. Előfordul, hogy valamelyik adat több forrásban is megtalálható valamilyen

formában. Az interjúk anyagai még nem lettek külön publikálva, az írott forrásokban

nem megtalálható adatok az interjúkból származnak.

Kutatásom ideje alatt részt vettem konferenciákon:

2017. december 8. - II. Kálmáncsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos

Diákköri Konferencia (különdíj)

2018. május 18. - XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (III. helyezés)

2019. február 5. - III. Kálmáncsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos

Diákköri Konferencia

2019. február 15. - XVI. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Stu-

dent Competition

2019. április 24. - Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Eger)

2019. május 17. - XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (III. helyezés)

Publikációm jelent meg egy konferenciakötetben, illetve egy a Közoktatás folyóirat-

ban.

A 2017 - 2018-as tanévben, illetve a 2018-2019-es tanéveben pedig tagja voltam a

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumnak.
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2. fejezet

A kárpátaljai matematika oktatásának

kiváló képviselői

2.1. Bródi István élete és munkássága

1. ábra. Bródi István

Bródi István 1933. május 16-án született Szahurov városában (akkor Csehszlovákia).

1950-ben ezüst érem kitüntetéssel fejezte be a Munkácsi 1. Sz. Középiskolát. A kö-
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zépiskola befejezése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem Fizika Matematika

Karára, amelyet kitüntetéssel fejezett be 1955-ben.

Az egyetem befejezése után a Novoszibirszki Barbinszk városában kezdett dolgozni.

1956-tól az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Matematika Intézetének aspiránsa

lett. Aspiráns évei után 1959-ben fiatal tudományos segédmunkatársa lett az intézetnek.

1963. november 27-én megvédte disszertációját és megszerezte a fizika-matematika

tudományok kandidátusa fokozatot. 1967-től az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia

Kibernetika Intézetének munkatársa volt, ahol 1974-ben vezető tudományos segédmun-

katárs lett matematikai kibernetika szakágon. 1981. szeptember 1-től az Ungvári Álla-

mi Egyetem Matematikai Analízis tanszékének docenseként dolgozott, ahol elméleti és

gyakorlati foglakozásokat vezetett matematikai- és funkcionálanalízisből, valószínűség-

számításból és matematikai logikából.

1996. január 10-én Bródi István elhunyt. [6][7]

2.2. Gergó Elemér élete és munkássága

2. ábra. Gergó Elemér

Gergó Elemér 1946. október 2-án született Kárpátalján.

Tanulmányait a Beregszászi 2. Sz. Középiskolában folytatta, ahol 1964-ben le-

érettségizett. Még ebben az évben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem Fizika-
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Matematika karára. Az egyetem befejezése után 1969-ben aspiráns lett az Elméleti kiber-

netika és Matematikai Logika tanszéken. 1972 – 1975 között egyetem előkészítő kurzu-

sokat vezetett az Ungvári Állami Egyetemen. 1975. június 27-én az egyetem kibernetika

tanszékének segéd tanára lett.

1989-ben a V.M. Hluskova Kibernetikai Főiskolán megvédte disszertációját, így a

technika tudományok kandidátusa lett. 1990-ben docensi kinevezést kapott az Ungvári

Állami Egyetem Kibernetika és Alkalmazott Matematika tanszékén. 1993 – 1995 között

docensként dolgozott a Nyiregyházi Tanárképző Főiskolán is.

2004. december 1-én Gergó Elemér elhunyt. [6][7]

2.3. Halászi András élete és munkássága

3. ábra. Halászi András

Halászi András 1928. január 12-én született Klacsanón (Munkácsi járás).

1934-től a munkácsi népi iskolában tanult, 1946-tól pedig a munkácsi orosz tannyelvű

reál-iskola diákja lett, amit 1946-ban fejezett be. Még ebben az évben felvételt a Lember-

gi Állami Egyetem mechanika-matematika szakára, amit 1951-ben fejezett be mechanika

specializációval. Az egyetem befejezése után 1951. október 10-től az Ungvári Állami

Egyetem Általános Matematika Tanszékén lett tudományos segédmunkatárs. 1952. szep-
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tember 16-tól pedig elméleti mechanikát kezdett oktatni. 1963. október 1-től az Ungvári

Állami Egyetem Matematikai Analízis Tanszékének adjunktusa lett. 1960. május 20-tól

az Elméleti Fizika tanszéken is adjunktusi beosztásban dolgozott.

1964. február 26-án a Lembergi Állami Egyetemen megvédte disszertációját és meg-

szerezte a fizika-matematika tudományok kandidátusa fokozatot.

1967. szeptember 1-től az Ungvári Állami Egyetem Elméleti Mechanika és Diffe-

renciálegyenletek tanszékének docense lett, 1972. szeptember 1-től pedig docens lett az

Elméleti Kibernetika és Matematika Logikai tanszéken, 1982. szeptember 1-től pedig a

Differenciál Egyenletek és Matematikai Fizika tanszéken is. Az Ungvári Állami Egyete-

men munkássága során elméleti és gyakorlati foglakozásokat vezetett elméleti mechani-

kából.

Halászi András 1994. június 19-én elhunyt. [6][7]

2.4. Gecse Ferenc élete és munkássága

4. ábra. Gecse Ferenc

Gecse Ferenc 1951. július 7-én született a Nagyszőlősi járási Salánkon.
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1968-ban fejezte be a Nagyszőlősi 3. Számú Középiskolát. Még ebben az évben

felvételizett az Ungvári Állami Egyetem Matematika karára, amit 1973-ban fejezett be

kitüntetéssel.

Az egyetem befejezése után mérnök-matematikusként dolgozott a kijevi ,,VUM" gyár-

ban.

1974-ben aspiráns lesz az Ungvári Állam Egyetem Elméleti kibernetika és matemati-

kai logika tanszékén. 1979 – 1981 között fiatal tudományos segédmunkatársként dolgo-

zott az egyetem Alkalmazott matematika és kibernetika tanszékén.

1981. március 25-én Gecse Ferenc Moszkvában megvédte disszertációját és a fizika-

matematika tudományok kandidátusa lett.

1981 – 1988 között Ungvári Állam Egyetem Alkalmazott matematika és kibernetika

tanszékén dolgozott, mint tudományos segédmunkatárs. 1988. szeptember 1-én tanár-

segéd lett ezen a tanszéken, 1990. szeptember 1-én pedig a tanszék docense lett. Ez a

kinevezés 1994. április 7-ig volt érvényben.

2013. április 13-án a Lembergi Nemzeti Egyetemen megvédte disszertációját Diszk-

rét függvények analízise és logikai rendszerek szintézise a mesterséges neuro bázisban

címmel és megszerezte a doktori fokozatot. Még ebben az évben kinevezték a kibernetika

és alkalmazott matemetika tanszékvezetőjének. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika-

matematika tanszékén is tevékenykedik. [6][7]
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2.5. Király Bertalan élete és munkássága

5. ábra. Király Bertalan

Király Bertalan 1948. január 23.-án született Dercenben (Munkácsi járás). Édesapja

kolhozelnök volt, édesanyja háztartásbeli.

Gyermekkora a többi falusi gyerekhez hasonlóan telt azzal a kivétellel, hogy úgy 4-5

éves korában ő már matekezett. Ez a matematikával foglalkozás abban nyilvánult meg,

hogy reggel az édesapja vagy valamelyik bátyja, felírt neki úgy 10-15 számtani feladatot

(ezek általában számokat és a számtani alapműveletet tartalmazták) és azt neki estig meg

kellett oldania. Emlékszik még olyan estre, hogy amikor nem volt biztos abban, hogy jól

oldotta meg a feladatot, kiállt a házuk elé és megtippelte , hogy az arra haladó emberek

közül ki az aki tudna neki segíteni. Általában sikerült találnia olyan embert. Volt olyan

eset is, amikor éppen egy általános iskolai tanárt sikerült megállítania. Természetesen

mindezek előtt bevezették a számtani műveletek rejtelmeibe. Ennek ma már kb. 65 éve

és akkor még nem volt divatban az, hogy az elemi iskola első osztályába már olvasni és

számolni tudó gyerekek mentek.

Az általános iskolát szülőfalujában végezte el. A középiskolát – ami akkor épp 11

éves volt – a munkácsi magyar iskolában fejezte be aranyéremmel. Abban az évben Mun-

kácson még egy végzős kapott aranyérmet. Ö az orosz iskolát fejezte be. A középis-
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kolában a magyar nyelv és irodalom tanára – Balog Ferenc – volt az, aki rávezette arra,

hogy büszke legyen magyarságára. Akkoriban az írásbeli magyar érettségi dolgozatokat

az Ungvári Állami Egyetem Magyar Tanszékén javították. Az 5. éves érettségi találko-

zón Balog Ferenc elmondta, hogy dolgozatára majdnem 4-est kapott, mivel felfedezni

véltek benne egy olyan mondatot, amely szerintük, nem felelt meg az internacionalizmus

követelményének, ezzel megfosztották volna őt az aranyéremtől.

A középiskola befejezése után elvételit nyert az Ungvári Állami Egyetem Matematikai

szakára. Itt már az első évfolyamon írt egy olyan tudományos dolgozatot, amellyel részt

vett az évenként megtartott aspiránsok konferenciáján. Ez után is, egy év kivételével,

évente beszámolót tartott ezeken a konferenciákon.

Az egyetemen az első szemeszterben körülbelül nyolcan jártak egy tudományos diák-

körre algebrából. A negyedik foglalkozásra már csak Király Bertalan jelentkezett (úgy

tűnt a többinek túl nehéznek bizonyult csoportelmélet). Ekkor a tanára azt ajánlotta neki,

hogy jobb lenne ha a továbbiakban a 3. évfolyam algebra speckolára járna (a speckol a

Szovjetunióban specializációt jelentett, azaz, az a diák aki egy bizonyos speckolra iratko-

zott be, az egyetem befejezéséig abból a témakörből hallgat előadásokat). A két-három

évvel idősebb diákok először csodabogárként tekintettek rá, de egy kis idő elteltével be-

fogadták a csoportba. Ez jól jött Király Bertalannak a továbbiakban, mert azon kívül,

hogy ők az általános tananyagban jóval előbbre jártak, még a csoportelméletben is volt

egy hónap előnyük, így ha valamit nem értett, akkor nagyon szívesen elmagyarázták neki

(ha tudták).

Az Ungvári Állami Egyetem befejezése után sikeresen felvételizett a fakultás algebra

tanszékének aspirantúrájába, amelynek befejezése után az egyetem Fizika Fakultásának

Kvantummechanika Tanszékén dolgozott tudományos munkatársként, úgy 13 évet. Itt lé-

zereket tanulmányoztak és hoztak létre. Annak a csoportnak, amelyben dolgozott az volt

a feladata, hogy megalapozzák a létrehozandó lézer elméleti alapjait. Ekkor azon is ko-

molyan elgondolkozott, hogy fizikusként folytatja tovább munkásságát, annál is inkább,

mert a fizika mindig is a szíve csücske volt.

1989-ben került vissza a Matematika Fakultásra, a Kibernetika és Alkalmazott Ma-
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tematika Tanszékre. Ebben az évben védte meg kandidátusi disszertációját az algebra és

számelmélet szakterületen A csoportgyűrűk fundamentális ideáljairól címmel és megkap-

ta a Matematikai és Fizikai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot.

Már az aspiránsként részt vette az egyetemen az oktatásban. Többek között oktatott

funkcionális analízist, topológiát, általános algebrát, csoport és gyűrűelméletet, operáció-

kutatást, matematikai analízist, adatbázis-elméletet, programozási nyelveket.

1992 szeptemberétől az egri Eszterházy Károly Főiskola (ma már egyetem) meghívá-

sára a főiskolán dolgozott nyugdíjazásáig, 2011-ig. 1994-ben honosították a kandidátusi

disszertációját, majd a Debreceni Kossuth Lajos Egyetem automatikusan oda ítélte a PhD

címet. 1995-ben a Magyar Kormány kinevezte az Eszterházy Károly Főiskola Matemati-

ka Tanszékének főiskolai tanárává (professzorává).

Az Eszterházy Károly Főiskola ő vezette be és oktatta a következő a tantárgyakat:

lineáris algebrát, a csoportelméletet, az operációkutatást, a gyűrűelméletet. A Lineáris

algebrából írt egy kb. 300 oldalas jegyzetet is.

Azt, hogy ki motiválta a matematikai pályán való elindulásoz, elhelyezkedéshez nem

tudja. De azt tudja, hogy mi: az, hogy jobb szeretett volna lenni minden tanáránál!

Király Bertalan 2019. március 9-én elhunyt.[7][10]
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2.6. Kulin Judit élete és munkássága

6. ábra. Kulin Judit

Kulin Judit 1965. május 8-án született Nagydobronyban, itt töltötte gyerekkorát.

Tanulmányait a Nagydobronyi Középiskolában kezdte, ahol 1982-ben megszerezte

érettséig bizonyítványát. Még ebben az évben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem

Matematika szakjára. 1987-ben fejezte be egyetemi tanulmányait. Az utolsó évben az

ungvári Lviv nevű tankönyvkiadónál kezdett dolgozni tankönyvszerkesztőként. Jelenleg

is szokott a matematika tankönyvek magyar nyelvre való fordításán dolgozni.

1992-ben az Ungvári 10. Számú Dajka Gábor Középiskolában kezdett tanítani először

alsós tanárként, majd matematika tanárként. 2012-ben az intézmény igazgatóhelyettese

lett, 2018-ban pedig megkapta igazgatói kinevezését.

2000-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója, ahol először az

óvodapedagógus hallgatókat oktatta, jelenleg a Matematika és Informatika tanszék ad-

junktusa.

A kárpátaljai, matematikában tehetséges gyermekek gondozásának szervezésével fog-

lalkozik. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövettég megalakulása után támogatásukkal
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elindulhatott az Abacus Matematikatábor, melynek vezetése immár 20 éve Kulin Judit

nevéhez köthető.

A Dayka Gábor Középiskolában ő a KMPSZ alapszervezeti elnöke, a KMPSZ elnök-

ségi tagja és a KMPSZ matematikáért felelős tanácsát is erősíti. A KMPSZ-szel és a Kár-

pátaljai Pedagógus-továbbképző Intézettel együttműködve szervezi a matematika szakos

tanárok szakmai továbbképzését. A KMKSZ ungvári városi szervezetének az elnöke.

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány munkatársaival összefogva Kulin Judit kezde-

ményezésére indultak 2016-ban matematikai tehetséggondozó hétvégék Kárpátalján. A

hétvégék célja a kiemelkedő matematikai képességekkel rendelkező fiatalok felkutatása

és fejlesztése. Munkájának köszönhetően a kárpátaljai tanulók több magyarországi és

nemzetközi versenyen is részt vehetnek.

2016. augusztus 20-án Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából

Nagy Bercel, a Miniszterelnökség Össztársadalmi Ügyek Főosztályának helyettes veze-

tője a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatásban tanúsított kimagasló szakmai munkájáért

és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitün-

tetést adott át Kulin Juditnak. [2][11]

2.7. Lődár Vince élete és munkássága

7. ábra. Lődár Vince
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Lődár Vince 1945. július 6-án született Nagyszőlősön. Gyermekkorát Mátyfalván

töltötte.

Iskolai tanulmányait 1963-ban a Tiszaújlaki 1. Számú Középiskolában fejezte be.

Még ez évben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem Fizika-Matematika Karára.

1964-ben katonai szolgálatba hívták, így megszakította tanulmányait. 1967-ig szolgált

a hadseregben és ez után visszatért az Ungvári Állami Egyetemre, ahol 1970-ben sikere-

sen lediplomázott, és matematikatanár szakos oklevelet szerzett. Rögtön diplomája meg-

szerzése után 1970 őszén felvételt nyert az egyetem aspirantúrájára. 1970 – 1973 között

Halászi A. és Pelek B. vezetésével az Ungvári Állami Egyetem Elméleti mechanika és

differenciál egyenletek tanszékén töltötte aspiráns éveit. Aspiráns évei után az Ungvári

Állami Egyetemen kapott állást, felsőmatematikát és elméleti mechanikát oktatott.

1983. december 27-én a Szaratovszki Politechnikai Intézetben megvédte kandidátusi

értekezését, és a technikai tudományok kandidátusa lett.

1990. október 8-án a Differenciálegyenletek és matematikai fizika tanszék docense

lett. Az Ungvári Állami egyetemen dolgozott 2008-ig.

1999-ben a Miskolci Egyetemen is tartott előadásokat ahol lehetősége volt találkozni

többek között Farkas Bertalannal, ami saját bevallása szerint nagy élmény volt számára,

hiszen elméleti mechanikusként sokat foglalkozott az űrutazás elméleti kérdéseivel.

2008. szeptember 1-től haláláig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

matematika tanszékének docenseként dolgozott.

Dr. Lődár Vince munkássága alatt számos tudományos cikket, módszertani kiadványt

és egyetemi jegyzetet írt. A Matematika és Informatika Tanszék egyik rangidős oktató-

jaként mindig nagy figyelmet fordított a fiatalabb kollégák felkarolására, aktív közösség-

építő tevékenységet folyatott, és igazgatta a tanszék életét.

Életének 72. évében, 2016. december 19-én tragikus hirtelenséggel távozott az élők

sorából. [3][6][7]
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2.8. Petenykó László élete és munkássága

8. ábra. Petenykó László

Petenykó László 1949. június 26-án születet Aknaszlatinán.

Az Aknaszlatinai 1. Számú Középiskola befejezése után 1966-ban felvételizett az

Ungvári Állami Egytem matematika karára. Az egyetem befejezése után 1971-1992-es

tanévben az Aknaszlatinai Középiskolában (Nagybereznai járás) tanított.

1972-1976 között aspiráns volt az Ungvári Állami Egyetem Matematikai Analízis

tanszékén valószínűségszámítás szakosodással. Az aspirantúra befejezése után 1976-tól

a Lucki Leszja Ukrajinka Pedagógia Főiskola Matematikai analízis tanszékén dolgozott

először tanársegéd, később adjunktus, majd 1984-től docens beosztásban.

Petenykó László 1978. november 13-án a Kijevi Tarasz Sevcsenkó Állami Egyetemen

megvédte disszertációját és megszerezte a fizika-matematika tudományok kandidátusa

fokozatot.
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1991. február 8-tól az Ungvári Állami Egyetem docense lett a Matematikai analízis

tanszéken.

Petenykó László 2005-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matema-

tika és informatika tanszékének docense. [6][7]

2.9. Tar Miklós élete és munkássága

9. ábra. Tar Miklós

Tar Miklós 1942. december 6-án született Beregrákoson (Munkácsi járás).

1958-ban befejezte a rákosi középiskolát és ebben az évben felvételizett az Ungvári

Állami Egyetem Fizika-Matematika Karára, amit kitüntetéssel fejezett be 1964-ben.

1964 – 1965 folyamán mérnökként dolgozott az Ukrán Tudományos Akadémia ki-

bernetikai intézetében. 1966 – 1969 között aspiráns éveit töltötte az egyetemen. 1969.

szeptember 1-től tanársegéd az Ungvári Állam Egyetemen a következő év szeptemberé-

től pedig adjunktus az egyetem Matematikai Analízis Tanszékén.

1971 december 28-án az Ukrán tudományos akadémián megvédte doktori disszertá-

cióját Komplex változós függvény elemzésének néhány kritériuma címmel és ezzel meg-

szerezte a fizika-matematika tudományok kandidátusa címet. 1972. szeptember 1-én az

Ungvári Állam Egyetem Matematkai Analízis tanszékének docensévé választják. Ebben
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a tisztségben dolgozott az egyetemen 1987. november 4-ig. 1997. november 4-én pedig

felmondott az egyetemen. Az Ungvári Állami Egyetemen eltöltött évi során Matema-

tikai analízis, Funkcionális analízis, Integrál egyenletek megoldása tárgyakat oktatott és

vezetett speciális kurzusokat is, mint a Harmonikus függvények vagy Függvények diffe-

renciális tulajdonságai.

2002. december 4-én elhunyt. [6][7]

2.10. Terebesi Viktor élete és munkássága

10. ábra. Terebesi Viktor

Terebesi Viktor 1933. március 7-én született Tiszaújhelyen, Kárpátalján. Édesapja,

Terebesi Sámuel, kovács volt. Édesanyja, Usztics Erzsébet, háztartásbeli. Hárman voltak

testvérek: Kornélia, Viktor és Olga.

A helyi elemi iskola befejezése után a Beregszászi Állami Főgimnáziumban tanult.

Sajnos nem sokáig lehetett tanítványa a gimnázium kiváló mennyiségtan tanárainak: 1944
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decemberében, mivel nem ismerte az ukrán vagy orosz nyelvet, őt is eltanácsolták a tan-

intézettől, mint oly sok osztálytársát. Végül is jóval később Nagyszőlősön fejezte be kö-

zépiskolai tanulmányait. Mindig szerette a matematikát, imádta a szám világát, izgatták

az érdekes számtani feladatok. Már jóval az érettségi előtt elhatározta, hogy matematika-

tanár lesz.

Ezek után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem matematika karára. Itt S. Ber-

mann professzor felfigyelt tehetségére, és nehéz matematikai problémák megoldására ösz-

tönözte.

Az 5. évfolyamon Sáfárevics, a Moszkvai Lomonoszov Egyetem professzora kivá-

lasztotta aspiráns jelöltnek Moszkvába.

A diplomájának témája Frobenius és Schur volt. Az egyetemet kitűnő eredménnyel

végezte. Egyenes jelleme miatt összetűzésbe került az egyetem pártszervezetével, ahol

akadályokat gördítettek elé. Nem engedték publikálni a munkáit, diplomamunkáját sem.

Nem adtak neki megfelelő jellemrajzot, amivel Moszkvába mehetett volna.

Ő mégis megtalálta helyét az életben. 1956-tól a Beregszászi 4.Sz. Kossuth Lajos

Középiskola tanára lett. Tudását nagyra értékelték nemcsak Beregszászban. Híre külföld-

re is eljutott. Nagyon szerette és tisztelte a tehetséges gyerekeket. Külön is foglalkozott

velük. A gyerekeket gondolkodásra tanította. Kedvenc könyve A gondolkodás iskolája

volt, amiből sokat idézett tanítványainak.

Tanítványai és kollégái is tisztelettel tekintettek rá. Akkoriban a pedagógusi értekez-

leteken minden oktatónak meg volt a saját helye, Terebesi Viktor és felesége mindig az

első sorban foglalt helyet ezeken, ami azt jelentette, hogy a vezetőség számára is sokat

számított véleményük. [9]

Tanítványait megtaláljuk nemcsak Beregszászban, hanem szerte a világon. Például:

• Markovics Milu matematikus Amerikában

• Pákh György a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetettje

• Hollender György matematikatanár Los Angelesben

• Kovács Péter atomfizikus-kutató
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• Dudics András, az ungvári televízió volt igazgatója

• Patay Zoltán, a Békéscsabai Főiskola volt tanára

és sokan mások.

1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázi-

umban tanított haláláig.

1990.február 24-én szívbetegségben Nyíregyházán meghalt.

Tiszteletére 1992-ben megalapították a Terebesi Viktor Matematikai Emlékversenyt,

amit a mai napig minden évben a születésnapjához közeli napon megrendeznek Bereg-

szászban.[4][13]

11. ábra. Emléktábla a Beregszászi 4.Sz. Kossuth Lajos Középiskola folyosóján
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3. fejezet

Pontosított, kiegészített életrajzok

3.1. Holovács József élete és munkássága

12. ábra. Holovács József

Holovács József 1942. július 15-én született Munkács városában.

1959-ben érettségizett a Munkácsi 1. számú középiskolában és ebben az évben felvé-

telizett az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika-Matematika karán matematika szakra, amit
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1964-ben fejezett be kitüntetéssel.

Az egyetem befejezése után mérnökként dolgozott az Ungvári Állami Egyetem szá-

mítástechnikai központjában.

1965 augusztusától matematika tanárként dolgozott az Ashabadi 36. számú középis-

kolában.

1966 augusztusától Sumqayitban mérnökként dolgozott.

1969 áprilisában Holovács József Bakuban megvédte kandidátusi értekezését A hő-

cserélő rendszerek matematikai modelljei címmel. Még ebben az évben a bakui egyetem

tudományos munkatársa lett.

1971. június 18-án az Ungvári Állami Egyetemen kezdett dolgozni, először előadó

tanárként a számítástechnika tanszéken és 1972. szeptember 13-ától a tanszék docense

lett. 1996. november 24-én pedig docensi címet kapott.

1984. szeptember 24-én Holovács József az egyetem kibernetika és alkalmazott ma-

tematika tanszékének tanszékvezetője lett.

1987. március 13-án a Harkivi Egyetemen megvédte doktori értekezését A hőcserélő

rendszerek struktúráinak szintézise és vezérlése (Módszerek és algoritmusok) címmel.

1988. június 8-án kinevezték a kibernetika és alkalmazott matematika tanszékének

professzorává.

1998. szeptember 1-től a kibernetika és alkalmazott matematika tanszékének pro-

fesszoraként dolgozott.

Holovács József 1992. április 1 - 1997. január 31-e között az Ungvári Állami Egyetem

kinevezett dékánja volt.

1998 - 2012-ig az egri Eszterházy Károly Főiskola számítástudományi tanszékének

tanszékvezetője lett. Külföldi munkája miatt 1998 óta szerződésesen vállalt munkát az

Ungvári Állami Egyetem alkalmazott matematika és a kibernetika tanszék professzora-

ként 2014-ig.

2000-ben a Magyar Tudományos Akadémián is megszerezte doktori címét A hőcseré-

lő rendszerek struktúráinak szintézise és vezérlése (Módszerek és algoritmusok) címmel

írt munkájával. 2001-től pedig habilitált doktor (Vezérlési problémák matematikai mo-
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delljei).

2014 - 2018 között tanszékvezető volt az Ungvári Nemzeti Egyetem techonlógia tan-

székén.

Kutatási területe: műszaki objektumok matematikai modellezése, optimizálása, infor-

matika filozófiai problémái.

Munkásága folyamán eddig több mint 100 cikket írt, 1 monográfia és 2 tankönyv

szerzője. Illetve 4 doktori munka megírásának témavezetője volt. [1][6][8]

3.2. Rontó Miklós élete és munkássága

13. ábra. Rontó Miklós

Rontó Miklós 1943. március 31-én született a kárpátaljai, akkor még Magyarország-

hoz tartozó, Beregszászon.
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Tanulmányait a Beregszászi 6. számú magyar nyelvű elemi iskolában kezdte. A ha-

todik osztályt már a 2. számú orosz nyelvű középiskolában folytatta és 16 évesen ott is

érettségizett.

Egyetemi tanulmányait 1959 ben kezdte az Ungvári Állami Egyetem Fizika-Matematika

Karán.

1964-ben kapta meg a matematikus, számítógép-matematikus kitüntetéses egyetemi

oklevelét és kinevezését az Ukrán Tudományos Akadémia Kijevi Kibernetikai Kutató-

intézetébe. Közben 1963-tól, egyetemi tanulmányai utolsó két évében már a nevezett

intézmény munkatársa volt.

Összesen 30 éven át az Ukrán Tudományos Akadémia Kijevi Kutató Intézeteiben dol-

gozott különböző beosztásokban. Így 1963-től 1971-ig az Ukrán Tudományos Akadémia

Kijevi Kibernetikai Intézetének kutatómérnöke volt.

1971-től 1989-ig az Ukrán Tudományos Akadémia Kijevi Elektrodinamikai illetve

Energetikai Problémák Modellezésének Intézetében tudományos munkatárs, tudományos

főmunkatárs, vezető tudományos főmunkatárs beosztásokban dolgozott.

1971-ben megvédte Periodikus megoldások meghatározása kollokációs módszerrel

című kandidátusi disszertációját és megszerezte a fizikai-matematikai tudomány kandidá-

tusa tudományos fokozatot.

Az Ukrán Tudományos Akadémia Kijevi Matematikai Kutatóintézetében 1986 ban

védte meg Konstruktív numerikus-analitikus módszerek peremérték- feladatok vizsgála-

tában című akadémiai doktori értekezését és megkapta a fizikai-matematikai tudomány

doktora tudományos fokozatot.

1989-től 1994-ig az Ukrán Tudományos Akadémia Kijevi Matematikai Kutató Inté-

zetében a Differenciál- és Integrálegyenletek Laboratóriumának vezetője volt. E mun-

kája mellett 1986-tól 1992-ig a Kijevi Sevcsenko Tudományegyetem Matematikai Kara

Differenciál- és Integrálegyenletek Tanszékének egyetemi tanáraként oktatott.

Intézményes kapcsolata Magyarországgal és a Miskolci Egyetemmel 1992-ben kez-

dődött, amikor vendégprofesszora, majd 1993-tól egyetemi tanára lett az Analízis Tan-

széknek.
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1994-ben a Budapesti Tudományos Minősítő Bizottság határozata alapján honosítás-

sal kapta meg a matematikai tudomány doktora tudományos fokozatot.

1997-2008 között a Miskolci Egyetem Analízis Tanszékének tanszékvezetői teendőit

is ellátta.

2007-2011 között az Egri Eszterházy Károly Főiskola Matematika Tanszékének egye-

temi tanára is volt.

Kutatási területe a matematikán belül a differenciálegyenletek peremérték feladatai-

nak kvalitatív és kvantitatív vizsgálata.

Tudományos munkásságát különböző díjakkal és elismerésekkel jutalmazták:

1996: megosztott Ukrán Állami Díj a Tudomány és Technika területén a "Nemlineáris

analízis új matematikai módszerei" című kutatásért

1997: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2003: Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj

2003: Doctor Honoris Causa cím, Ungvári Nemzeti Egyetem.

2007: MTA-MAB Kitüntető Tudományos díj

2011: Pro Universitate kitüntetés, Miskolci Egyetem

2013. április 1-től Professzor Emeritus

2018: Szent-Györgyi Albert díj, Magyarország, Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Különböző adatbázisok mindezidáig több, mint 1200 publikációját tartalmazzák. Tíz

kandidátusi és két PhD munka témavezetője volt. [1][5][12]
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Összefoglalás

Diplomamunkám megírása során Pedagógusok a kárpátaljai magyar matematika oktatás-

ban témával foglalkoztam. Ezzel a témával néhány éve kezdtem el foglalkozni, ami akkor

még magyar nyelven nem volt kutatva és tudomásaink szerint jelenleg is csupán munkám

eredményeképpen került feldolgozásra a téma egy része, ezért is különleges.

Élmény volt számomra olyan matematikusokkal beszélgetni, interjút készíteni velük,

akikre nem csak méltán lehetünk büszkék elért eredményeik fényében, hanem akik példa-

mutatói nem csupán a leendő matematikusoknak, hanem szakterülettől, sőt oktatási szint-

től is függetlenül példamutatói generációmnak elért eredményeikkel és egész életükkel

egyaránt. Kutatásom a szakdolgozatom tematikájának a folytatása, így már ahhoz, hogy

még jobban megérthessem a választott kutatók tevékenységének jelentőségét feldolgoz-

tam a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlődésének történetét, ez szerepel a szakdolgoza-

tomban. Ez után pedig Bódi Béla, Bódi Viktor, Gecse Frigyes, Holovács József, Patay

Zoltán, Rontó Miklós és Szakács Attila matematikusok életével foglalkoztam. Diploma-

munkám megírása során pedig Bródi István, Gergó Elemér, Halászi András, Gecse Fe-

renc, Király Bertalan, Kulin Judit, Lődár Vince, Petenykó László, Tar Miklós és Terebesi

Viktor életútjait ismerhettem meg, mely során eljutottak tudományos eredményeikhez.

Legtöbben egy olyan társadalomba születtek, ahol nem volt könnyű tanulni, tovább-

tanulni pedig főleg nem, ők mégis kitartottak, szorgalommal végezték tanulmányaikat,

később kutatásaikat. Így számos eredményt köszönhet nekik nem csak a kárpátaljai, de

a nemzetközi tudományos élet is. Úgy vélem minden fiatal – nem csupán matematikus –

példaként tekinthet rájuk, s életüket megismerve erőt, bátorságot meríthet a tanuláshoz,

továbbtanuláshoz, az élethez.
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Összességében tehát nagyon érdekesnek találtam a témámat. Örömmel tölt el, hogy

foglalkozhattam ezzel a kutatással, s megismerhettem a fent említett matematikusok életét

és munkásságát. Szeretnék majd a továbbiakban is foglalkozni vele, kiszélesíteni ismere-

teimet a már megkezdett úton haladva tovább.

Gróf Széchenyi István azt mondta: „ Tisztelt a múltat, hogy érthesd a jelent, és mun-

kálkodhass a jövőn”. Úgy vélem, hogy kutatásom ahhoz járult hozzá, hogy megfogad-

hassuk e bölcs tanácsot.
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Резюме 

 

 

 

Темою моєї дипломної роботи було: «Педагоги Закарпаття в угорськомовному 

освітньому процесі викладання математики». Я розпочала роботу над даною темою ще 

декілька років тому, на той момент ця тема ще не була досліджена угорською мовою, а 

тільки у процесі дослідження мною, саме це і робить особливим мою роботу.  

Мені було надзвичайно цікаво розмовляти й проводити інтерв’ю з такими 

математиками, якими ми можемо не тільки пишатися, а й можемо вважати їх 

прикладом для майбутніх математиків та педагогів незалежно від спеціальності, вони 

також є прикладом для нашого покоління зі своїми досягненнями та своїм життєвим 

шляхом. 

Моє дослідження є продовженням моєї курсової роботи, і так, для того, щоб краще 

зрозуміти значення діяльності цих відомих дослідників я ознайомилась з розвитком 

вищої освіти на Закарпатті угорською мовою, це і є основою моєї курсової роботи. 

Потім ознайомилася з життєвим шляхом наступних математиків: Бовді Адальберта, 

Бовді Віктора, Гече Фрідьєша, Головач Йожефа, Патай Золтана, Ронто Міклоша та 

Сакач Аттіли. Під час написання дипломної роботи я вже працювала над діяльністью 

Бровді Степана, Гергов Елемийра, Галасі Андраша, Гече Федора, Кіраль Бертолона, 

Кулін Юдіти, Левдера Вінци, Петенько Василя, Тар Міклоша й Теребеші Віктора у 

процесі чого вони здобули свої наукові результати.  

Більшість із цих математиків народилося у такий історичний час, і у такому 

суспільстві, коли навчання вдавалося важко. Особливо важко було здобувати вищу 
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освіту. Але ці люди не здавалися. І незважаючи на всі перешкоди, навчались, та пізніше 

виконували дослідження сумлінно. Своєю науковою діяльністю вони долучилися до 

розвитку науки не тільки рідного краю, а й світової науки загалом. Я вважаю, що наше 

покоління може з гордістю брати приклад з цих людей, і не обов’язково бути для цього 

математиком. Досить просто ознайомитися з деталями життя цех людей, щоб отримати 

натхнення для навчання, життя. 

Підбиваючи підсумок мені хочеться відзначити, що мені було надзвичайно цікаво 

досліджувати життєвий шлях та наукову діяльність вищеназваних математиків. Я 

задоволена своєю проробленою роботою, і хотіла б і надалі працювати над 

дослідженням цього питання.  

Граф Іштван Сечені сказав: "Поважайте минуле, щоб зрозуміти теперішнє і 

працюйте над майбутнім". Я думаю, що моє дослідження сприяло дотриманню цієї 

мудрої поради. 
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