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 A Matematikai Kutató Intézet 50 éves történetében kezdettől fogva jelentős szerep 
jutott az algebrának és a matematikai logikának. Volt egy hosszú időszak, amikor az e 
területen dolgozó kollégák az Intézet egyik legnagyobb létszámú osztályát alkották. Mielőtt  
a téma taglalásába belekezdenénk  rövid visszapillantást, kell tennünk az algebra és logika 
hazai gyökereire. A második világháború előtt  nagyon kevesen foglalkoztak ezen 
diszciplínákkal.  Az algebra területén Kürschák József és Rédei László, míg a logikában 
Kalmár László és Péter Rózsa folytatott kiemelkedő munkásságot. (Kürschák a háború  
alatt elhuny.) A  40-es évek végén hozzájuk csatlakozott két jelentős személyiség Fuchs 
László és Szele Tibor. Ők és Rédei László munkássága nyomán az ötvenes évek elején,  
Szegeden, Budapesten   és Debrecenben algebrai kutatóközpontok kezdtek kialakulni, míg 
Szegeden Kalmár László  játszott fontos szerepet a logika fejlődésében. E folyamatba a 
Matematikai Kutató Intézet szinte a kezdetektől fogva jelentős mértékben bekapcsolódott. 
Bár Rényi Alfréd, az Intézet első igazgatója, nem folytatott sem az algebrában,  sem a 
matematikai logikában kutatásokat, de e területek jelentőségével tisztában volt és mindig 
érdeklődéssel figyelte az új jelentős eredményeket. Mint igazgató messzemenően támogatta  
e kutatásokat. 
 Az ötvenes évek elején létrejött az Intézet szegedi tagozata, amelynek keretében 
hosszú ideig működött a Kalmár László által vezetett logikai csoport.  Az  Intézet első 
algebristája Steinfeld Ottó volt, aki 1953-ban jött az intézetbe. Röviddel ezután Szegedre 
került, ahol Rédei László vezetésével elvégezte az aspirantúrát. 1955-ben, kandidátusi 
fokozatát megszerezve visszakerült az Intézetbe és az 1990-ben bekövetkezett haláláig az 
Algebra Osztály jelentős személyisége volt. A 70-es és 80-as években az Osztály vezetését is 
ellátta. A második algebrista aki az Intézetbe került Pollák György volt, aki ezt megelőzően 
a Szovjetunióban végezte aspirantúráját. Steinfeld és Pollák fő érdeklődési területe a 
félcsoportelmélet volt, Steinfeld ezen kívül intenzíven foglalkozott gyűrűelmélettel is. 
 1958-ban, az egyetemi tanulmányait befejezve került az Intézetbe Fuchs László  két 
tanítványa Grätzer György  és Schmidt Tamás.  Ezzel megalakult az Algebra Csoport, 
amelynek vezetője Rédei László lett. Ennek következtében az Osztály szűkebb kutatási 
területe a csoport és félcsoportelméleten kívül, amelyekkel elsősorban Rédei foglalkozott a 
hálóelmélet és az univerzális algebra lett. Grätzer György  1963-ban távozott külföldre, míg 
Schmidt Tamás 1991-ig dolgozott az Algebra Osztályon,  amikor is átkerült a BME-re. A 
hálóelmélet megindításában Fuchs László játszott döntő szerepet, míg az univerzális algebrai 
kutatások megindításához érdekes módon Kalmár László adta meg az indító lökést. 
Ugyancsak 1958-ban jött az Intézetbe Lee Anna, aki először  Rózsa Pál vezetésével kezdett 
mátrixelmélettel foglalkozni és Rózsa Pálnak a KFKI-ba való távozását követően szintén 
átkerült a KFKI-ba, ahol több évet töltött. Onnan visszakerülve  szintén az Intézet Algebra 
Osztályának lett a tagja. 



Wiegandt Richárd  1964-ben lett az Intézet munkatársa. Ezt megelőzően Fuchs 
László aspiránsa volt. Jelenlétével tovább bővült a kutatási spektrum,  kiterjedtebbé váltak a 
gyűrűelméleti kutatások és megindultak a radikálelméleti ill. kategória elméleti vizsgálatok. 
Wiegandt révén az Intézet a radikálelmélet egyik nemzetközi centrumává vált és több hazai 
kutató kezdett a témával foglalkozni, pl. Márki László és Fried Ervin. Wiegandt 1981 és 
1996 között  az osztályvezetői tisztséget is betöltötte, mely idő alatt az osztály jelentős 
mértékben fejlődött. Ebben az időben bővült a kutatási tematika a matematikai logikával is. 
A hatvanas évek elején került az osztályra Szász Ferenc, aki a gyűrűelmélet jeles kutatója 
volt. 1989-ben bekövetkezett haláláig dolgozott az osztályon. 

Rédei László  1967-ben a szegedi egyetemen bekövetkezett nyugdíjazását követően 
Budapestre költözött és az Intézet munkatársa lett. 1980-ban bekövetkezett haláláig vezette 
az Osztályt. Márki László 1970-ben az egyetemi tanulmányainak befejeztével került az 
Intézetbe, ahol hat éven keresztül a Komplexfüggvénytani Osztályon dolgozott, majd  76-
ban miután érdeklődése egyre inkább az algebra felé fordult, átkerült az Algebra Osztályra, 
melynek 1996-tól vezetője.  Bekapcsolódásával több terület kutatása indult meg illetve 
erősödött meg, többek között kategóriaelmélet, félcsoportelmélet. A 70-es évek elején 
néhány évig Ajtay Miklós is az Osztály tagja volt, aki ebben az időben hálóelmélettel 
foglalkozott.  Más osztályokon is dolgoztak olyan kollégák, akik számottevő algebrai 
eredményeket produkáltak, közülük kiemelendő Nagy Zsigmond és Ádám András. 
 A 70-es évek elején indította el Fried Ervin az ELTE-n a nagysikerű szemináriumát, 
amely nagyszámú kiváló algebristát indított el a kutatói pályán. Egy olyan generációt nevelt 
fel, amely ma meghatározó szerepet  tölt be algebrai életünkben, valamennyien azóta jelentős 
nemzetközi tekintélyre tettek szert. E tanítványok közül többen hosszabb-rövidebb időt 
töltöttek az Intézetben. 1975-ben kerültek az Algebra Osztályra Anh, Kiss Emil, Pálffy 
Péter Pál és Kollár János.  Anh elsősorban a gyűrűelméleti kutatásokat erősítette jelentős 
mértékben, míg Pálfy Péter Pál sokoldalú érdeklődése révén  elsősorban a csoportelméleti, a 
hálóelméleti és az univerzális algebrai kutatásokhoz járult hozzá számottevően. A utóbbi 
csak néhány hónapig dolgozott itt, majd az USA-ba távozott. Kiss Emil kimagasló 
eredményeket ért el az univerzális algebrák elméletében. Kollár János Amerikába történt 
távozása miatt egy időre szertefoszlott annak reménye, hogy a rendkívül fontos algebrai 
geometria is otthonra találjon az Intézetben. Most a legfiatalabbak ismét érdeklődéssel 
fordultak e téma felé. 
 A következő generáció képviselői: Domokos Mátyás, Hetyei Gábor és Szabó 
Endre. Általuk kezdett a csoport és gyűrűreprezentáció és az imént említett algebrai 
geometria is mind nagyobb teret nyerni. E generációból kiemelendő még Pyber László, aki 
jelentős csoportelméleti eredményeket ért el, de sohasem volt az Algebra Osztály tagja. 
 A matematikai logika kutatások kezdetben Hajnal András és Makkai Mihály 
nevéhez kötődtek. Makkai Mihály megjelenésével hazánkban megindultak az univezális 
algebrák elméletéhez közelálló modelelméleti kutatások. A hatvanas évek közepén végleg 
Kanadába távozott. A logikai kutatások területén  jelentős fellendülést jelentett hatvanas 
évek közepén Andréka Hajnal és Németi István belépése az intézetbe. Számos tanítványt 
neveltek, közöttük a legelső és talán legjelentősebb Sain Ildikó.  A  80-as évek végéig a 
logikával foglalkozó kollégák is az Algebra Osztályon dolgoztak, de később célszerűvé vált  
a két téma szétválasztása. Az Andréka-Németi-Sain hármas által indított kutatások 
nagyszámú fiatalt vonzottak és ma az ország több egyetemén is oktatnak tanítványaik. 



 Az itt szereplő neveket olvasva látható, hogy az algebra és matematikai logika 
területén egyaránt a Matematikai Kutató Intézet jelentős súlyt képviselt és képvisel a  hazai 
kutatásokban. Az  e területen az Intézetben hosszabb rövidebb időt eltöltő kutatók közül egy 
volt akadémikus  (Rédei László) és négyen ma az Akadémia külső tagjai:Ajtay, Grätzer, 
Kollár, Makkai. Ők valamennyien külföldre távoztak még a 60-as és 70-es évek folyamán. A 
fent szereplők közül tizenketten a matematikai tudományok doktorai. Az évek során többen 
mentek át valamelyik egyetemre, hogy intenzívebben vegyenek részt az oktatásban.  A 
legfiatalabb munkatársak között is találunk e témákkal foglalkozó kutatókat és reméljük, 
hogy a hagyományoknak megfelelően tovább folytatónak az Intézetben az algebrai és logikai 
kutatások. 
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