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			Gottfried Wilhelm Leibniz életrajza


Bevezető

	Gottfried Wilhelm Leibniz  (1646. július 1.−1716. november 14.) egyike (1646.július 1-1716.november 14.)volt a XVII.-−XVIII. század legnagyobb matematikusainak. Emellett még filozófus is volt, hiszen abban az évszázadban még nem volt ritka a polihisztorság. A természet- és a társadalom tudományok még nem váltak szét teljesen, nem volt annyi „szakbarbár” mint ma. Leibniz matematikus létére foglalkozott még biológiával, joggal, geológiával, nyelvészettel, teológiával. Már gyerekkorában megtanulta a tudomány akkori nyelveit: a görögöt és a latint.
Leibniz nevével a mai ember elsősorban a matematikában találkozik: először a Newton−-Leibniz tétellel (a határozott és a határozatlan integrál közötti összefüggést ismerteti). Később, amikor a differenciálegyenletekhez is eljut, akkor itt ismét előkerül a neve. A matematika külön ágát, az analízist alapozták meg Newtonnal. De erről majd később írok.
Ami az egyik legfurcsább Leibnizben az az, hogy nemcsak foglalkozott a társadalomtudományokkal, hanem egyenesen jogi egyetemre járt, és csupán annak köszönhetjük, hogy ennyi természettudományi eredményt is elért, hogy a doktori címet elvették tőle a jogi egyetemen szülővárosában, amiés egyben Bach szülőöhelyeén is, Lipcsében. Talán dacból emiatt fordult a természettudományok felé .
	Nürnbergbe került, hiszen el akarta hagyni azonnal Lipcsét a jogi sikertelensége miatt. Itt már sikeresebb volt. Olyannyira, hogy fel is figyeltek az egyik jogi tanulmányára , és erre a mainzi fejedelem szolgálatába fogadta. Így került a tudomány akkori egyik fellegvárába, „közel a tűzhöz”.
Mainz leghíresebb szülötte a könyvnyomtatás feltalálója, Guttenberg. De Leibniz neve is előkerül a Mainz városát bemutató honlapon, tehát a mainziak nem feledték el, hogy itt is járt a nagy tudós. A mainzi fejedelem Leibnizet fontos feladatokkal látta el: a diplomáciai ügyeket rábízta. Így kerülhetett a tudomány igazi fellegvárába, Párizsba. 1672-ben 26 évesen Huygenstől tanult matematikát. tehát a valószínűségi matematika megalapítójától tanult matematikát.


NKapcsolata Newtonnal

El kezdett levelezni a kor legnagyobb (szerintem Leibniznél is nagyobb) polihisztorával, Newtonnal, ami a teljes életét meghatározta. Newton ismertette vele néhány eredményét, hiszen Leibniz megkérte erre. Emiatt később nagy viták lettek. A Newton-hívek azzal vádolták Leibnizet, hogy Newtontól elvette az ötleteit. Pedig nem így volt. A valóság az, hogy egymástól függetlenül alkották meg az analízis alaptételeit. Newton hamarabb, mint Leibniz. De Leibniz hamarabb közölte, és nem is akárhol: a történelem első tudományos folyóiratában, az Acta Eruditorumban, és ekkor írt egy levelet Newtonnak, amelyben leírta eredményeit. Newton és Leibniz kölcsönösen tisztelték egymást, elismerték egymás eredményeit. De Leibniz 1677-ben közölte felfedezéseit, Newton csak 1699-ben, ami nagy ellenszenvet váltott ki azokból a Newton-hívekből, akik Leibnizet nem ismerték. Azzal vádolták Leibnizet, hogy ellopta Newton felfedezését, csak a jelöléseket változtatta meg. Leibniz ahhoz az angol akadémiához fordult a vádak tisztázása céljából, amelynek történetesen Newton volt az elnöke. A vizsgálat Newtonnak adott igazat. Ezután a két tudós viszonya megromlott. Személyeskedéstől sem mentes vitájuk azt igazolja, hogy még az emberiség legkiválóbb elméi sem mentesek a hízelgők által táplált hiúságtól és kicsinyességtől.


Matematikai eredményei

A valóság az volt, hogy Newton előbb jutott el eredményeihez, a publikálásban viszont Leibniz volt az első. Jelölései és terminus technicusai szerencsésebbek voltak Leibniznek. Tehát a határozott integrál kiszámításának, és a differenciálegyenleteknek a megértése Leibniz írásaiból könnyebb volt, mint Newtonéból.
És mivel ő volt a közérthetőbb, ezért az ő tanítványai alakították a matematika további történelmét. Gondoljunk csak a Bernoulli-testvérekre. Leibniz kezdte meg a matematikai logika megalapozását is, Descartes-hoz hasonlóan az általános megismerési módszert keresve. Érdeme még a polinomiális tétel bizonyítása és a determinánselmélet megalapozása. 
Leibniz nemcsak elméleti, hanem gyakorlati is volt, hiszen egy számológépet alkotott, és ezt be is mutatta az angol akadémiának Londonban, emiatt a Royal Society tagja lett. Ez volt aztán az igazi elismerés! Német létére az angol királyi tudósok közé bevívta magát.
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Tudományszervező tevékenysége

 Leibniz 1676-ban Hannoverbe költözött, ahol a herceg könyvtárosa lett. Sok ideje maradt a tudományos munkára, legtöbb matematikai művét 1682—1692 között publikálta. 1700-ben megalapította a berlini akadémiát. Később közreműködött a drezdai, a bécsi és a szentpétervári akadémia létrehozásában is. Newtonnal folytatott vitája miatt megkeseredve és elhagyottan halt meg.


Utóélete

A tudomány nagy alakjai a XXI. században is élnek: nap mint nap találkozunk velük, nemcsak matematikaórán. Minél nagyobb tudós volt valaki annál több helyen találkozunk vele. Ez alapján lehet egyfajta rangsorba állítani őket. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy nem attól válik egy ember híressé, hogy valami nagy dolgott feltalált, hanem a publikáció teszi ezt meg helyette. Hiába Jedlik Ányos fedezte fel a dinamót, mégis egy német tudósnak tulajdonítják ezt. Mégis megpróbáltam az Intetrnet segítségével megvizsgálni, hogy mennyire híres ma Leibniz. Sajnos a Leibniz szó elég sokat jelenthet a világ több ezer nyelvén, ezért az az eredmény, hogy a google nevű keresőprogram a Leibniz szóra 574000 honlapot jelöl meg jelent valamit, de még nem mondja meg egészen pontosan Leibniz hírességét. A Gottfried Wilhelm Leibnizre 32700 oldalt, és a Newton-Leibniz beírásra 2600 oldalt mutatott. Ez utóbbi 2600 oldal már egészen biztosan a mi Leibnizünket jelölte meg.
	A legnagyobb matematikusok, mint Newton, Euler , Lagrange, Gauss, Cauchy, mind megjelentek valamilyen bélyegen is. Leibniz is:
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A legnagyob tudósokról intézményeket neveznek el: Leibnizről egyetemet is neveztek el Új-Mexikóban Santa Fében. Egy filozófiai egyetem (Natural Philosophy University) ez.
	Az  ELTE-n van egy ilyen heti két órás kurzus, hogy Leibniz filozófiája. Ez a tény magáért beszél. Ha Leibniz elsősorban matematikus volt, és a filozófiában elért eredményének ismertetésére egy félév kell, akkor el tudjuk képzelni, hogy mennyi mindent tett a mai differenciál- és integrálszámítás egyik megalapítója a matematikáért.
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