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A Bolyai János Matematikai Társu-
lat nevében búcsúzom társulatunk 

alelnökétQl, Pálmay Lóránttól, tagjaink: 
matematikusok és tanárok nevében.

53 éve találkoztam vele elQször. Geo-
metria gyakorlatot vezetett a szigorú Ha-
jós-tanszéken, mosolygósan, nagy meg-
értéssel. Látszott, hogy szerette a tárgyat, 
és sikerült nekünk is megmutatnia a szép-
ségeit.  Kiemelkedett gyakorlatvezetQink 
közül. Nekem Q máig is Pálmay tanár úr.  
Bár késQbb fQ tevékenysége másfelé ka-Q tevékenysége másfelé ka- tevékenysége másfelé ka-é ka- ka-
nyarodott, mostanáig tartott elQadásokat 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.  

A 2011–12-es tanévben – a rá jellemzQ – 
Geometriai érdekességek címmel. Mivel 
már egyetemista korában elkezdett gya-
korlatokat vezetni, összesen 63 évig taní-
tott az egyetemen.

1976-ban a FQvárosi Pedagógia Intézet-
be került át, ahol – nyugdíjazásáig – 1999-
ig dolgozott,  elQbb mint vezetQ szakfelü-
gyelQ, majd szaktanácsadó. P fogta össze, 
felügyelte a spciális matematika osztályok 
tanárainak munkáját. A Nemzeti Alaptan-
terv eredeti kidolgozásában Q vezette a 
matematika m_veltségterületének munká-
latait, és a kerettanterv matematika részé-

nek kidolgozását. De a gyakorlatból is is-
merte a középiskolai munkát. 21 évig ta-
nított a Szent László Gimnáziumban, ahol 
valaha érettségizett, de késQbb is vezetett 
szakkört. Emellett tanított a Fazekas Mi-
hály és a Fáy András Gimnáziumokban 
is. Sok tankönyvet, feladatgy_jteményt írt.

A Bolyai János Matematikai Társulat-
nak 60 évig volt tagja. Nehéz még fel-
sorolni is, mennyi feladatot vállalt és 
végzett el ott is kit_nQen.  1972 és 1993 
között a Társulat dunántúli titkára, 2006-
tól haláláig a Társulat budapesti alelnöke 
(így a Társulat elnökségének és Választ-

Újabb nagy tanáregyéniségtQl búcsúzott a 
magyar matematikusok családja. 2012. 

december 19-én, életének 84. esztendejében 
elhunyt Pálmay Lóránt, aki egykoron az 
ELTE TTK Geometriai Tanszékén Hajós 
György adjunktusa volt, majd nyugdíjba vo-majd nyugdíjba vo-
nulásáig a FQvárosi Pedagógiai Intézet veze-
tQ szaktanácsadója, egyetemi jegyzetek, ki-
váló középiskolai tankönyvek társszerzQje.

„Emberi magatartásával a tanári hivatás 
megbecsülésére, a matematika szeretetére, 
a tanítás , a tehetséggondozás tiszteletére 
nevelt munkáján keresztül” – így méltatták 
Pt a Rátz Tanár Úr Életm_díj átadásakor, 
2002-ben.

A Természet Világa diák-cikkpályázatán 
évekig vezette a Martin Gardner matemati-

kai különdíj bíráló bizottságát. Még sokáig 
emlékezni fogunk a iatalokat bátorító érté-
keléseire, kedvesen elismerQ szavaira, szelí-
den eligazító bírálataira.

2013. január 9-én helyezték Pálmay Ló-
rántot örök nyugalomra a Farkasréti temetQ-
ben, sok százan kísérték végsQ útjára.

Most következQ összeállításunkban Ka-
tona Gyula akadémikusnak, a Bolyai János 
Matematikai Társulat elnökének és Somfai 
Zsuzsának, a BJMT Oktatási Szakosztálya 
alelnökének búcsúztató beszédét közöljük, 
majd a Pálmay Lóránttal készített hosszabb 
beszélgetés egy részletével, végül szeretett 
professzorára, Hajós Györgyre emlékezQ 
szavaival  idézzük meg a legendás matema-
tikatanár emlékét.

Búcsúzunk Pálmay Lóránttól

Pálmay Lóránt temetésére

Sok százan kísérték utolsó útjára
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mányának tagja). A következQ bizott-
ságoknak volt tagja: Oktatási bizottság, 
Kürschák versenybizottság,  a Beke Ma- Beke Ma-
nó Emlékdíj bizottság tagja, 2008-tól ha-
láláig elnöke, az Ericsson bizottságnak 
1999-es megalakításától elnöke, a Rátz 
Tanár Úr Életm_díj bizottság tagja 2003-
tól, 2004-tQl haláláig elnöke. Társulatunk 
munkájának egyik oszlopa volt. Munka-. Munka-
bírása hihetetlen volt. Nyugdíjas korában 
is 12 órákat dolgozott. És mindezt jóked-
v_en, mosolygósan. Nyugodt, bölcs hoz-
zászólásai mindig valami fontos dologra 
hívták fel a igyelmet.

A középiskolai matematikaoktatás és 

tehetségkiválasztás minden lehetséges te-
rületén dolgozott, hatalmasat és nagyszer_t 
alkotott.

Társulatunk és a társadalom megpróbál-
ta kitüntetésekkel kifejezni háláját ezért a 
tehetséges, szenvedélyes munkáért.  A Tár-ár-
sulat Beke Manó-díját elQször 1963 nyer--díját elQször 1963 nyer-
te el, majd 1980-ban a kiemelt Beke-díjat 
ítélték neki.  A tanári munka legnagyobb 
elismerését,  a Rácz Tanár Úr Életm_díjat 
2002-ben kapta.  De elnyerte az Apáczai 
Csere János- és a Trefort Ágoston-díjat is.

Magyarország bQvelkedik matematikai 
tehetségekben. Sok nálunk a csodagye-
rek. Ennek titka az, hogy ilyen csodataná-

rok vannak, mint Pálmay tanár úr volt.  Az 
erQs tanáregyéniségek gyakran családjuk-
ban is példát tudnak mutatni. Gyermekeik, 
unokáik megszeretik a nagy elQd hivatá-
sát.  Ez történt az Q esetében is. Olyan sze-
rencsém volt, hogy taníthattam az egye-
temen lányát, Piroskát, aki azóta maga is 
kit_nQ tanár, nemrég pedig kiderült, hogy 
az egyetemi szemináriumomra járó tehet-
séges iatal matematikus, Nagy Zoltán az 
Q unokája.

De most már az angyalok ismerkednek 
a geometria szépségeivel.  Pálmay tanár úr, 
mindent köszönünk, Isten veled!

KATONA GYULA

Tisztelt Gyászolók, kedves Tanár Úr, 
drága Lóránt!

A valamikor volt FPI-s kollégáknak és 
mindazoknak a nevében szólok, akiknek 
– hozzád hasonlóan – nagyon fontos a ma-
gyar matematikai nevelés ügye. Sok-sok 
tanító, tanár, szaktanácsadó és egyetemi 
oktató kolléga búcsúját próbálom megfo-
galmazni.

Shakespeare azt mondatja Antoniusszal 
Julius Caesar temetésén, hogy „temetni 
jöttem Caesart, nem dicsérni” – én ennek 
az ellenkezQjére törekszem. A búcsú pilla-örekszem. A búcsú pilla-. A búcsú pilla-
nataiban szeretném felidézni Pálmay tanár 
úr alakját, tehát dicsérni fogom szeretettel, 
barátsággal. 

Drága Lóránt! Amikor a halálhíred utá-
ni dermedt szomorúság valamelyest felen-
gedett, nagyon sokat beszélgettünk arról, 
kinek mi jutott leghamarabb eszébe Veled 
kapcsolatban. EzekbQl a beszélgetésekbQl 
fogok majdnem szó szerint idézni mon-
datokat, amelyek megpróbálják visszaad-
ni azt, amit nekünk jelentettél, jelentesz. 
Következzenek tehát a mondatok!

„A magyar matematikatanítás egyik, ta-
lán utolsó nagy mogulja volt.”

„Mindig szelíden, de megingathatat-
lanul képviselte a matematikatanítással 
kapcsolatos álláspontját.” 

„Az egyik legjobb és legtisztább ember, 
akit valaha ismertem.” 

„Nagyon sokat tanultam tQle geometri-
ából, de azt, hogy észrevette, hogy segít-
ségre szorulok és vállalta, hogy felnQtté és 
értelmiségivé válásomban emberileg a tá-ban emberileg a tá-
maszom legyen, soha nem tudtam eléggé 
meghálálni.”

„Nagyon jó társ volt a magyar és a 
matematika megbonthatatlan barátságának 
kiépítésében és ápolásában.”

„Amikor látogatta az órámat, a kritikai 
megjegyzéseket is úgy fogalmazta meg, 
hogy abból megbecsülés áradt és szinte di-
cséretnek tudtam érezni.”

„Az elmúlt évtizedekben nem volt 
olyan fontos eseménye a matematikataní-
tásnak, amiben nem volt aktív résztvevQ. 
Lehetett ez NAT, tanterv, bizottsági mun-
ka, vagy módszertani kísérlet.”

„A versenyekre javasolt szép feladatai-
nak a megoldása, a dolgozatjavításai szin-
te hihetetlen precizitással, gondossággal 
készültek. Mindenben a pontosság minta-
képe volt.”

„Szerintem soha nem mondott senkirQl 
se rosszat, mindenkiben – tanítványban, 
kollégában, szinte bárki idegenben – a jót 
látta, és ezzel egy kicsit tényleg jobbá lett 
mindenki a közelében.”

„Érdekes, szép elQadásokat, továbbkép-Érdekes, szép elQadásokat, továbbkép-továbbkép-
zéseket hallottam tQle; a matematika, a 
diákok és a tanárok szeretete hatotta át a 
szavait.” 

„FelnQtt koromban arra törekedtem, 
hogy olyan légkör_ családom legyen, ami-
lyennek a történetek alapján a Pálmay csa-
ládot elképzeltem.”

„Ha bármilyen szakmai feladatot kap-
tam, amikor megbeszélhettem az ötletei-
met a Tanár úrral, már biztonságban érez-
tem magam.”

A felsorolásban utolsónak a saját gon-
dolatomat mondom el: „Nagyon jó volt a 
tanítványodnak, a beosztottadnak, végül 
felkérésedre, biztatásodra a fQnöködnek 
lennem, de a legnagyobb értéknek azt ér-
zem, hogy a barátod lehettem.”

Az elQbbi mondatokból – mint egy ka-

Búcsúszavak

Somfai Zsuzsa búcsúztatja kedves tanárát (Staar Gyula felvételei)
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– 1929-ben születtem. Édesapám 
polgári iskolai tanár volt, föld-
rajz–történelem szakos. A Szá-
zados úti Polgáriban tanított, de 
nemcsak földrajzot és történel-
met, hanem magyart és németet 
is. Hárman vagyunk testvérek, én 
a legidQsebb. Az elsQ tíz évemre 
nagyon szívesen emlékszem visz-
sza. Jó családi légkörben nQttünk 
fel. Az elsQ tíz évet említettem, 
mert sajnos édesapám 11 éves ko-
romban, 1941 februárjában, 42 évesen, egé-
szen hirtelen meghalt. 

Az elemi iskolát a kQbányai Kápolna té-
ri Elemi Iskolában kezdtem. Az elsQ évet 
végül is magánúton fejeztem be, mert ok-
tóberben diftériát kaptam, és karácsonyig 
beteg voltam. A középiskolát a Szent Lász-
ló Gimnáziumban kezdtem, egy 56-os lét-
számú iúosztályban. Nagyon jó tanárokat 
kaptunk. Csák Máté latint, késQbb magyart 
is tanított nekünk a felsQben. Nagy hatás-
sal volt ránk, úgyhogy én sokáig úgy gon-
doltam, hogy magyar–latin szakos tanár le-
szek. Frenyó Lajos, úgy hiszem, Losoncról 
átkerült szlovák származású tanár volt. Ma-
tematikát és izikát tanított. Szigorú, de ki-
mondottan jó tanárnak ismertük meg. 

A második gimnáziumi év második fe-
létQl már nem élt az édesapám. Édesanyám 
sokat betegeskedett, aztán késQbb kiderült, 
hogy a hipofízis mirigyével van probléma. 

Annak idején ezt nem tudták gyógyítani. 
Nem dolgozhatott, a tanári nyugdíj pedig 
alacsony volt. Nehezen éltünk. 1947 júni-
usában aztán édesanyám is meghalt. Hár-
man árván maradtunk, én 17 éves voltam, 
az egyik húgom 15, a másik pedig 13 éves.

1944 decemberében a katonaiskola kivitt 
Németországba. ElQbb cseh, majd ameri-
kai, végül orosz  hadifogságba kerültem. In-
nét szerencsémre egy betegség miatt 1945. 
Qszén hazaküldtek. Szeptember 5-ére kerül-
tem haza. Ezután jelentkeztem újra a Szent 
László Gimnáziumba, ahol bejárhattam a ha-
todik osztályba, az ötödikbQl pedig novem-
ber végén vizsgát kellett tennem. Ez nem bi-
zonyult könny_nek, de jól teljesítettem. Per-
sze, tanári jóindulat is kellett hozzá.  Három 
éven keresztül aztán egy kiváló tanár, Vályi 
Péter tanította a matematikát és a izikát. Ma-
tematikából nagyon jó voltam, sokszor én 
magyaráztam a társaimnak is.

1947-tQl, édesanyám ha-
lála után kezdtem magán-
tanítványokkal foglalkozni. 
ElQször osztálytársaimnak 
latint, németet, matemati-
kát tanítottam. Szívesen is 
tettem, és jól jött, hogy va-
lamit kaptam érte, például 
ebédet vagy néhány forin-
tot. Mindez  sokat jelentett, 
mert nagyon nehéz helyzet-
ben voltunk a húgaimmal. 

Nagyon szerettem tanítani. Élveztem pél-
dául a verselemzést vagy a latintanítást, de 
úgy éreztem, hogy legjobban a matemati-
kát tudom elmagyarázni.

1948-ban érettségiztem, de még nem 
döntöttem el, hogy magyar-latinra vagy 
matematika-izikára menjek tovább. Leg-
szívesebben magyar-matematikára vagy 
latin-matematikára jelentkeztem volna, ha 
olyan szak lett volna. A izikában a mate-
matikai részekkel könnyen boldogultam, 
de a technikai területen nem voltam túl jó 
(késQbb az egyetemen is az elméleti izi-
kát szerettem, a kísérleti izikát kevésbé). 
De nem lehetett a matematikához például 
kémiát sem választani. Pedig a kémiát jól 
tudtam, mivel olyan  tanárom volt (Kiss 
Árpád), aki már az egyetemi anyag egy ré-
szét is megtanította nekünk.

Ez volt az utolsó év, amikor nem volt 
felvételi vizsga az egyetemen. Végül ma-

leidoszkóp darabkáiból – egy beteljese-
dett, értékes   életpálya és egy nagyszer_ 
ember arca rajzolódik ki. Remélem, az idé- Remélem, az idé-
zett mondatok között mindenki, megtalálta 
a saját Pálmay Lórántját.

Drága Lóránt!
A biztonságérzet, amit tudásoddal, 

emberségeddel nyújtottál, új formában 

fog továbbélni: egymásnak tesszük fel a 
kérdéseinket, és megbeszéljük, mit mon-
dott volna errQl Pálmay Lóránt. Így ma-
radsz köztünk, élsz bennünk, velünk to-
vábbra is.

Ezért arra biztatok minden jelenlevQt, 
hogy a szomorúság mellett csináljon he-
lyet a szívében az örömnek is. Örüljünk 

annak, hogy Pálmay Lóránt része volt az 
életünknek, tanulhattunk TQle, dolgozhat-
tunk Vele, a barátai lehettünk, és így mi is 
részeseivé váltunk az P szakmai és privát 
életének. Köszönjük mindezt Neked, drá-
ga Lóránt! Nyugodj békében!

SOMFAI ZSUZSA

Szerettem tanítani
Beszélgetés Pálmay Lóránttal

A 2004–2005-ös tanév tavaszán az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Természettudományi Karának FQiskolai matematika 
tanszéke, tanárképzési szeminárium keretében beszélgetéseket 
szervezett neves matematikatanárokkal. A beszélgetéseket Gor-
don GyQri János és Munkácsy 
Katalin vezette, a jelen lévQ ma-
tematikatanár-szakos hallgatók 
is aktívan részt vehettek abban, 
Qk is feltehették kérdéseiket. Az 
interjúkat magnóra rögzítették, 
azokat a hallgatók leírták, a 
kéziratot az interjúalanyok és 

Halmos Mária tömörítette, rendezte sajtó alá. A Pálmay Lóránt-
tal készített beszélgetés rövidített és továbbszerkesztett változa-
tát az alábbiakban olvashatják.

Az interjú bQvebb változatát olvasóink a Gondolat Kiadó ál-
tal 2007-ben megjelente-
tett, A matematikatanítás 
mestersége cím_ kötetben 
találhatják meg (szerkesz-
tQk: Gordon GyQri János 
– Halmos Mária – Munká-
csy Katalin – Pálfalvi Jó-
zsefné).
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tematika-izika szakra jelentkeztem a Páz-
mány Péter Tudományegyetemre (ma Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem, ELTE). 

– Hogyan teltek az egyetemi évei? Vol-
tak olyan tanárai az egyetemen, akik nagy 
hatással voltak önre? KiktQl lehetett a 
tanári pályájára is átvihetQ tudást vagy 
mentalitást tanulni?

– Matematika-izika tanári szakra jár-
tam 1948-tól 1952-ig. Kiváló egyéniségek 
tanítottak az egyetemen, és igen nagy ha-
tással voltak rám. KülönbözQ módon taní-
tottak, és ez éppen jó is volt. Hajós Györ-
gyöt külön kiemelem, mert neki sok min-
dent köszönhetek. Évekig az Q tanszékén 
tanítottam. Nagyszer_ elQadó volt.

ElsQ évben a geometriát Fejes Tóth 
László tanította. Tudós létére, ha nagyobb 
társaság elQtt kellett elQadnia, kicsit min-
dig zavarban volt. Turán Páltól igazán so-
kat lehetett tanulni. Az elQadását úgy épí-
tette föl, hogy amikor valamit be akart 
bizonyítani, azt mondta, hogy ehhez ezt 
kellene tudni, de ahhoz, hogy ezt tudjuk, 
meg azt kellene tudni, és így ment vissza-
felé. Ez roppant érdekes módszer, az em-
ber agyát jól megmozgatta, de nem volt 
könny_ jegyzetelni. Turán elQadásai után 
általában otthon még aznap vagy másnap 
mindig átírtam a jegyzetemet. A jobb diá-
kok szerették Turán elQadásait, mert gon-
dolkodásfejlesztQk voltak. 

Rényi Alfréd valószín_ség elQadásaiból 
sokat lehetett tanulni. Surányi János mate-
matika-módszertant és elemi matematikát 
tanított. Néha kissé elkalandozott, ezért is 
ugyancsak érdekesek voltak az elQadásai. 
Különben is, a módszertanban könnyen el-
kalandozik az ember, mert az önmagában 
is érdekes, hogy egy valamirQl mi minden 

juthat az ember eszébe. 
A legtöbbet kétségtelenül Hajós 

GyörgytQl tanultam, aki másodévtQl geo-
metriát meg numerikus és graikus mód-
szereket (közelítQ számítások módszereit, 
más néven numerikus analízist) tanított. 
P, mint már említettem, kiváló elQadó 
volt. Hajós nem „lebontotta” az anyagot, 
mint Turán, hanem felépítette, végül telje-
sen tiszta épület lett, csodálatos táblakép-
pel. (Középiskolában nem lehet sem az 
egyik, sem a másik módszert tisztán alkal-
mazni, ezt a késQbbiekben tapasztaltam.) 
Hajós nagyon igyelt arra is, hogy értik-e 
vagy nem, amit mond. Nagy hallgatóság-
nak tartott elQadásokat, a hatos teremben 
vagy a Gólyavárban. Figyelte a hallga-
tókat, és ha látta, hogy egy kicsit lankad 
a igyelem, akkor bedobott valami mate-
matikatörténeti dolgot, mondjuk elkezdett 
Bolyairól mesélni. Tehát inkább egy kicsit 
megszakította az elQadás menetét, de fon-
tosnak tartotta, hogy tudják Qt követni. És 
világosan, nagyon világosan beszélt. Fej-
bQl adott elQ. Azt hihette az ember, hogy 
csak úgy mondja a dolgokat, és nem is ké-
szült, de aztán, ha néha valahol elakadt, 
benyúlt a zsebébe, elQszedett egy kis cé-
dulát, ami kisegítette.

Kárteszi Ferenc is sokat nyújtott ne-
künk P tanította az ábrázoló geometriát, 
és jó módszertanos is volt. Nem mindenki 
szerette, de ez más kérdés.

Fizikából legszívesebben Vermes Mik-
lósra, Muki bácsira emlékszem. A izika 
módszertant tanította. TQle nagyon sokat 
tanultam. Novobátzky Károly törekedett 
arra, hogy a nehéz elméleti izikát min-
denki megértse. Mint iatalember Marx 
GyörgytQl relativitáselméletet tanultam. 
Rá is mint jó elQadóra emlékszem.

Harmadéves koromban Hajós felkért, 
hogy vezessek gyakorlatot numerikus és 
graikus módszerekbQl, ez gyakorlati jelle-
g_ tárgy, amit a matematika-izika szakon 
Q vezetett be (a m_szaki egyetemen volt 
elQzQleg adjunktus, és onnan hozta át). 
Itt szükség van a jó számolási készségre. 
Hajós nagyon jól tudott számolni, föltehe-
tQleg azért is kedvelte ezt a tárgyat. Én is 
gyorsan és jól számoltam, és szerettem is. 
Szívesen tanítottam ezt a tárgyat, és érde-
kelt is. (Akik kevésbé szerettek számolni, 
nemigen kedvelték ezt a tárgyat.) Abban 
az idQben nem volt zsebszámológép, lo-
garlécet tologattunk, vagy késQbb a me-

chanikus „triumphator” nev_ számológép-
pel dolgoztunk. KésQbb analízis gyakorla-
tot is vezettem. 

Ebben az évben ismertem meg késQbbi 
feleségemet, Ildikót, Q tanítványom volt 
az egyetemen.

Azokban az években, a nagy tanárhi-
ány miatt, egy ideig négyéves volt a ma-
tematika-izika tanárszak. Ötödévben már 
dolgoztunk, és nem volt államvizsga. Az 
ötödik év végén szakmódszertani és peda-
gógia-vizsgát tettünk, ezután kaptuk meg 
a diplomát. Külön érdekesség, hogy tanítá-

Húgaival

CQger öltözékben. A III. és a IV. gim-
náziumi osztályt KQszegen végezte – 
nem jószántából – a katonaiskolában
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si gyakorlatban nem vettem részt. Többün-
ket, akik már harmad- vagy negyedéves ko-
runktól demonstrátorok voltunk (gyakorla-
tot vezettünk) az egyetemen, fölmentettek a 
középiskolai gyakorlattól. Egyszer-egyszer 
kimentem megnézni, hogyan tanít valame-
lyik társam, vagy részt vettem a Veres Pál-
né Gimnáziumban egy megbeszélésen, de 
mint gyakorló tanárjelölt nem találkoztam 
vezetQtanárokkal. Hajós óráira viszont be-
jártam. Hajós a tanársegédeitQl, gyakorlat-
vezetQitQl elvárta, hogy ott legyenek az Q 
elQadásain és a vizsgáin is.

1952-ben végeztem az egyetemen. Hajós 
fölajánlotta, hogy ott maradhatok mellette 
tanársegédnek 1952 nyarától, vagy pedig, 
mivel látja, hogy érdekelnek a numerikus és 
graikus módszerek, és neki a Matematikai 
Kutató Intézetben a numerikus és graikus 
módszerek osztályán van egy betöltetlen 
állása, oda is mehetnék. Erre azt válaszol-
tam, hogy nagy megtiszteltetés lenne, ha 
mellette maradhatnék. Vagy ha nem, akkor 
középiskolában szeretnék tanítani. Akkor is 
sok minden érdekelt, nem csak a matemati-
ka, de elsQsorban az foglalkoztatott, hogy a 
tanítványokból hogyan és mit tud az ember 
kihozni. Így aztán egyetemi tanársegéd let-
tem Hajós geometria tanszékén.

1955-tQl középiskolában is tanítottam. 
Hálás vagyok Hajósnak, hogy a tanszéki 
munkám mellett erre lehetQséget adott. Lát-
ta, hogy mennyire érdekel a középiskolai 
tanítás, és azt mondta, hogy legalább lesz 
valaki a tanszéken, aki tudja, mi van a kö-
zépiskolában.

A Szent László Gimnáziumban elQször 
egy iatal tanárnQt helyettesítettem, aki skar-
látot kapott. Két lányosztályban tanítottam 
(akkor még nem voltak koedukált osztályok). 
A húsvéti szünet elQtt kezdtem, és év végig 
tanítottam a két osztályt. EttQl kezdve rend-
szeresen tanítottam a Lászlóban. 1957-ben 
nem tudtak adni osztályt, én viszont nagyon 
akartam tanítani,. Ekkor a Fáy András Gim-
náziumban kaptam egy osztályt. Ott két éven 
át, 1959-ig tanítottam. 1958-ban szólt Fekete 
József, a Szent László Gimnázium igazgató-
ja, hogy most már tud adni osztályt, menjek 
vissza. Viszont akkor már a Fáyt nem hagy-
hattam ott, hiszen érettségi elQtt állt az osztá-
lyom, így aztán „háromszögeltem“ (az egye-
tem mellett két gimnáziumban tanítottam). 
KésQbb, 1965-ben a Fazekas Gimnáziumban 
az elsQ speciális matematika tagozatos osz-
tályt (Lovászékat) is tanítottam  egy félévig.

1963-tól tankönyvet írtunk Horvay Kata-
linnal. 1964–1965-ben ezt a tankönyvet né-
hány kísérleti osztályban kipróbálták, és az-
tán 1966-ban vezették be. A harmadikos (a 
mai 11.-es) tankönyv írásába Czapáry End-
re is bekapcsolódott, a negyedikesébe pedig 
még Gyapjas Feri is a kombinatorikával és 
a valószín_ségszámítással. 

– Miért kellett bevezetni a 60-as évektQl 
a számtan és mértan helyett a matematikát 

az iskolákban? Miért került be a tananyag-
ba például a matematikai logika, a kombi-
natorika vagy a halmazok?

– Az elsQ Szputnyik fellövése után, a 
matematika fontosságát fölbecsülve, nyu-
gaton elindult az „új matematika” („new 
math”) mozgalom. Ennek hatására indí-

totta el 1962-ben Magyarországon Varga 
Tamás a „komplex matematikatanítási kí-
sérletet”. Varga Tamás a nyugati elképze-
léseket igen megszelídítve vette át, saját 
elgondolásai szerint át is alakította, ami 
aztán vissza is hatott a nyugati kísérletek-
re, például az olaszokéra.

Varga Tamás szerint kisgyerekeknek 
is lehet új témákat tanítani, csak ezt játé-
kosan kell tenni. A tanítóknak szóló ké-
zikönyvekben, továbbképzQ anyagokban, 
majd a megjelent munkalapokban és tan-
könyvekben sok példát láthatunk arra, 
hogyan lehet kisgyerekeknek kombina-
torikát, halmazokat, matematikai logikát, 
függvényeket stb. az érdeklQdésüket föl-
keltve tanítani. Tanítási eszközöket is aján-
lott a kisgyerekek tanításához, például a 
térszemlélet fejlesztéséhez a Babylon nev_ 
építQjátékot vagy a számrendszerek tanítá-
sához a Dienes-készletet.

Akadtak, akik azzal támadták Varga 
Tamást, hogy el akarja törölni a számo-
lás tanítását. ErrQl szó sem volt. Csupán 
nem csak számolást akart az alsó tagozat-
ban tanítani.

A Varga Tamás elképzelése szerint föl-
épített és általa irányított komplex mate-
matikatanítási kísérlet a felsQbb osztályok-
ba is eljutott. Szerintem még sokkal to-
vább is kellett volna folytatni a kísérletet, 
de az akkori oktatáspolitika ezt nem támo-
gatta, mindenképpen végleges új tantervet 
akartak bevezetni. 

A 60-as évek közepétQl más matema-
tikatanítási kísérletek is elkezdQdtek. Az 
akkori M_velQdésügyi Minisztérium em-
berei szerint tarthatatlan állapot volt, hogy 
a szakfelügyelQ az egyik osztályban telje-
sen mást látott, mint a másikban, mert így 
az igazgató nem tudhatta megfelelQen el-

lenQrizni a tanárok munkáját. Ezért hoz-
ták létre az 1968-tól 1972-ig m_ködQ ún. 
Szendrei-bizottságot, Szendrei János sze-
gedi matematikus (fQiskolai tanár) vezeté-
sével. Ennek a bizottságnak volt a feladata, 
hogy a 60-as években folyó matematikata-
nítási kísérletek alapján javaslatot tegyen 
egy új tantervre. (Én azért kerültem be a 
bizottságba, mert új szellem_ középisko-
lai tankönyvet írtam Horvay Katalinnal, 
és tanítási tapasztalatom is volt, így alkal-
masnak ítéltek arra, hogy lássam az alul-
ról építkezést). A Szendrei-bizottság több 
kísérletet is megnézett. Volt egy NDK-s 
oktatási módszer mintájára folytatott kí-
sérlet, amit Ungvári tanár úr irányított a 
Budapesti TanítóképzQ Gyakorlóiskolájá-
ban, az Arany János 12 évfolyamos isko-
lában pedig Lénárd Ferenc pszichológus 
vezetett  matematikai-pszichológia tanítá-
si kísérletet. 

A bizottság javaslata alapján a Varga 
Tamás-féle kísérletet vette alapul az új tan-
terv. 1978 szeptemberétQl a komplex ma-
tematikatanítási kísérlet alapján kialakított 
új tantervet minden iskolában bevezették, 
vagyis 1978. szeptember elsejétQl minden 
elsQ osztályban eszerint kellett tanítani. Ez 
nagy hiba volt, az új elképzelést szerintem 
még sokáig, talán az ezredfordulóig kellett 
volna érlelni. A tanítók és felsQs matemati-
katanárok nem kis részének ez nehéz volt. 
1985-re már kiderült, hogy az 1978-ban 
bevezetett új tanterven változtatni kell. A 

 A VII. gimnazista osztályában, Bodócs István  osztályfQnökükkel  (Szent László 
Gimnázium)
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hozzá készült tankönyvek helyett javas-
latok születtek más könyvekre, amelyeket 
aztán be is vezettek.

Az 1978-as új tanterv bevezetése elQtt 
a komplex matematikatanítási kísérletben 
részt vevQ tanárok alaposan megtervezett 
továbbképzésen vettek részt. Ezeknek a 
szervezésében lényeges szerepe volt az 
Országos Pedagógiai Intézetben Varga Ta-
mással együtt dolgozó Páli Sanyi bá-
csinak, aki különösen a felsQs tanárok 
körében nagyszer_en tudta népszer_sí-
teni a kísérletet. P eredetileg tanító volt, 
és utána elvégezte a tanárképzQ fQisko-
lát. Én vele is dolgoztam együtt, amikor 
például a Szendrei-bizottság számára ír-
tunk anyagokat.

A továbbképzéseket kellett volna 
folytatni, és továbbra is csak megfelelQ-
en fölkészített tanároknak kellett volna 
a Varga Tamás-féle nagyon új, és ma-
tematikailag nagyon igényes elképzelés 
szerint tanítaniuk. Az országos beveze-
tés ezt nem tette lehetQvé.

Azonban a matematikaanyag tartal-
mát illetQen sok minden megmaradt az 
eredeti elképzelésbQl, és így is nagyon 
sok tanár szemlélete pozitívan változott: 
a kísérletek hatására a teljesen prelegáló 
és kérdve kifejtQ tanítási módszert sok 
helyen váltotta föl a tanulók aktivitására 
építQ tanítás. 

− A matematikatanítással foglalko-
zók által sokat emlegetett, elsQ kiadás-
ban 1949-ben megjelent Gallai Tibor–
Péter Rózsa-féle tankönyvnek sikerült 
áttörést eredményeznie?  

– Ez az egyik legjobb tankönyv, amit 
valaha is írtak, de nagyon nehéznek bi-
zonyult. Nem a diákoknak, hanem a ta-
nároknak. Ezért csak nagyon rövid ideig 
használták, de a magyar matematikatanítás 
további fejlQdése szempontjából meghatá-
rozó volt. Közvetlenül vagy közvetve min-
den utána jövQ tankönyvíró merített a szel-
lemébQl, meg a matematikai és a módszer-
tani ötleteibQl. Nekem is megvannak ezek 
a könyvek, és sokszor használtam is Qket. 
Ebben a könyvben igyekeztek megvaló-
sítani azt, hogy lehetQleg valami problé-
mából kiindulva (az lehet gyakorlati vagy 
matematikai is) a gyerekek érdeklQdését 
fölkeltve vezessék be az új fogalmakat, 
gondolatokat. Persze, nem úgy, hogy van 
egy bevezetQ feladat, és két hónap múlva 
jutunk el a probléma megoldásához, ami-
korra már nem is emlékszik a gyerek a be-
vezetQ feladatra. De nemcsak ez a könyv 
volt nagy hatással sokunkra, hanem Péter 
Rózsa, Surányi János, Varga Tamás peda-
gógiai elképzelései is. A prelegáló tanítás 
helyett a gyerekek aktivitására építQ taní-
tást sugalmazták.

Én magam is sokat változtattam a ta-
nítási stílusomon az évek folyamán. Az 

egyetemi gyakorlatvezetés nagyon más, 
mint a középiskolai tanítás. ElsQ idQkben 
arra helyeztem a hangsúlyt a középisko-
lában is, hogy jól tudok magyarázni, és 
a gyerekeket nemigen vontam be a mun-
kába. Így kevésbé aktivizálja az ember a 
diákokat; jól értették, amit magyaráztam, 
türelmes voltam, ha szóltak, hogy valamit 
nem értenek, akkor újra és újra elmond-

tam, és így is jól megvoltunk. Bizonyos 
idQ kellett, mire rájöttem, ha kevesebbet is 
végzek, hasznosabb, ha lehetQséget adok 
arra is, hogy Qk maguk próbáljanak fel-
fedezéseket tenni, ahelyett, hogy mindent 
elmagyaráznék. Ezért aztán a középiskolá-
ban örültem a dupla óráknak, mert ha a he-
ti négy vagy öt matekórából volt egyszer 
dupla óra, meg tudtam tenni azt, hogy az 
elsQ órán felírtam feladatokat, utána meg 
járkáltam közöttük, és hagytam, hogy dol-
gozzanak. 

Még Péter Rózsa is élt, amikor Surá-
nyi János vezetésével a Bolyai Társulat 
felkérésére a Matematikai Kutatóintézet-
ben hetente egyszer 10–20, az újítás iránt 
érdeklQdQ matematikatanárral az általá-
nos iskolai komplex matematikatanítási 
kísérlet középiskolai folytatásán elkezd-
tünk dolgozni. Ebben a munkában Péter 
Rózsa tevékenyen vett részt. Ennek ered-
ményeképpen középiskolában használha-
tó többféle könyvsorozat is született. Az 
egyik, a Bartal–Pálfalvi-féle munkatan-
könyv-sorozat a 70-es évek végén készült. 
Jó felépítés_ tankönyv, sok szép feladattal. 

Lektoráltam is ezeket a könyveket. Azt hi-
ányosságuknak tartottam, hogy nem min-
den tudnivalót közöltek a könyvben – bár 
a végén levQ kislexikonban megtalálhatók 
a fontosabbak – azon elképzelés alapján, 
hogy így majd a gyerek mindent maga fog 
fölfedezni. Azt a veszélyt is láttam, hogy 
ha a meghatározások, tételek, bizonyítások 
megfogalmazását mind a gyerekre bízzuk, 

az könnyen vezethet oda, hogy sza-
márságokat fogalmaz meg, és azt is ta-
nulja meg. Aztán néhány év múlva egy 
új és jó felépítés_ tankönyvsorozat (a 
szegedi Hajnal Imre-féle tankönyvso-
rozat) kiszorította a forgalomból eze-
ket a könyveket.

– A matematikatanításról beszélget-
ve elérkeztünk napjainkhoz, és lassan 
kipillanthatunk a jövQre is. Fölidézve 
sok évtizedes szakmai tapasztalatait, 
milyen tanácsokat adna mai és leendQ 
matematikatanároknak?

– Tanároknak, leendQ tanároknak 
szoktam mondani, hogy az egyetemen 
hallgatók vannak, de ti ne csináljatok 
hallgatót a diákból. Próbáljatok úgy ta-
nítani, hogy minél több lehetQséget ad-
jatok a gyerekeknek a felfedezésekre. 
Nem lehet mindenre rájönni, ez idQben 
sem megy, és nem is mindenki alkal-
mas erre, de lehetQséget kell adni, meg 
kell teremteni a feltételeit. Igaz, hogy 
így lassabban lehet haladni, de jobban 
megmarad a gyerekben. Az egyetemen 
ez nem nagyon megy. Ott le kell adni a 
nagy anyagot.

Nagyon fontos a matematika taní-
tásában a gondolkodás és a probléma-
megoldó képesség fejlesztése, és a ma-

tematika megszerettetése. Ezt a nagy ma-
gyar matematikapedagógusok kivétel nél-
kül fontosnak tartották és tartják. 

Még megemlítem azt a néhány dol-
got, amit leendQ tanárhallgatóimnak is el 
szoktam mondani az utolsó órán. Ezek 
nemcsak matematikatanároknak szól-
nak, hanem minden leendQ tanárnak. 
Lényeges, hogy a pedagógus fontosnak 
tartsa és szeresse a tanítványait, és ezt érez-
zék is a gyerekek. Legyen ideje meghall-
gatni Qket, nemcsak az órán, hanem órán 
kívül is. Ha osztályfQnök, akkor ez külö-
nösképpen fontos. Én osztályfQnök nem 
voltam, csak osztályfQnök-helyettes. Ki-
rándulni nem egyszer elmentem az osztály-
lyal vagy a feleségem, Ildikó osztályával. 
P szintén a Szent László Gimnáziumban 
tanított, és folyamatosan osztályfQnök is 
volt. Tehát meg kell hallgatni, hogy mi-
lyen gondjaik, problémáik vannak. Érezzék 
azt, hogy fontosak a tanárnak. Ez alapvetQ 
dolog! KárteszitQl hallottam a következQ 
Piaget-idézetet: „Amikor matematikát taní-
totok Jancsinak, akkor ne csak a matemati-
kára gondoljatok, hanem Jancsira is!”

A fiatal tanár geometriát tanít  
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Fontos, hogy a diák érezze: szereti a ta-
nár a tantárgyát. Persze nem elég szeretni, 
tudni is kell!  A tudományok fejlQdnek, a 
matematika is, ezért a tanárnak folytonosan 
képeznie kell magát. 

Úgy láttam a középiskolai tanítás so-
rán, hogyha a tanulók is elég aktívak az 
órán, akkor a tanítványoktól sokszor so-
kat tanulhat a tanár. Ezt nem szabad titkol-
ni. Mindig készítettem óravázlatot, még 
ma is. Mindig újra átnézek mindent, úgy 
megyek be az órámra, hogy elQzQleg min-
den feladatot megoldok, de ez nem je-
lenti azt, hogy az órán soha nem rontot-
tam el a megoldást. Az a jó, ha ilyenkor 
a gyerekek észreveszik a hibát. Aztán az 
is elQfordul, hogy a gyerek szebb megol-
dást készít, mint amire én gondoltam. Ál-
talában a jó tanulók veszik észre, ha hibá-
zik az ember, általában Qk hozzák a külö-
nösen szép megoldásokat is. Nekik nem 
különösebben érdekes, hogy kapnak egy 
ötöst, úgyis tömve vannak ötösökkel. De 
ha ilyenkor látják, hogy valóban örülök 
az ügyességüknek, az nagyon jó hatás-
sal van a gyerekekre. Ilyeneket szoktam 

mondani: „Te, én ezt felírom magamnak, 
ez igen, ezt én is megjegyzem. És el fo-
gom mondani, hogy ezt a Láng PétertQl 
tanultam.” Erre aztán úgy kihúzza magát 
az osztály elQtt a gyerek, hogy csak na!. 
Tehát igenis, sokat lehet tanulni a tanítás-
ban a tanítványoktól. Ezt Reiman Pista is 
szokta mondani, elsQsorban az olimpiára 
felkészítQ szakköri tapasztalatai alapján. 
Nagyon fontos, hogy legyen a tanárnak 
humorérzéke. Borzasztóak a savanyú ta-
nárok. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan 
viccelQdni kell. De éljünk a jó alkalmak-
kal, és jól reagáljunk a gyerekek humoros 

megnyilvánulásaira. A pszichológusok vé-
leménye is megerQsítette ezt a nézetemet.

1955-tQl vagy 1956-tól állandó kapcso-
latom volt a vezetQtanárokkal. Így a vég-
zQs hallgatók óráit rendszeresen látogat-
tam. Mindig igyekeztem megkeresni azt, 
ami jó volt az órájukban, mert fontosnak 
tartottam, hogy minél többen menjenek 
tanárnak az egyetem után. Természetesen  
meg kell mondani azt is, amit másképpen 
kellene csinálni, csak ezt nagyon körülte-
kintQen, inoman kell tenni. Például: „Nem 
gondolt-e arra, hogy így vagy úgy is lehe-
tett volna?” Az okos azonnal megérti, mi-
re gondoltam. 

Nagyon fontosnak tartanám, hogy az 
iskolákban minden kezdQ tanár mellett le-
gyen egy mentor, akihez oda lehet men-
ni, akitQl szakmai, módszertani dolgokat 
kérdezhet a kezdQ tanár, de aki nem erQ-
szakolja rá másokra a saját elképzeléseit 
(az olyan tanároktól féltem a iatalokat). 
A negyed- vagy ötödéveseknek szoktam 
mondani, hogy biztos sokat visznek ma-
gukkal szakmailag az egyetemrQl, de az 
iskolában kell majd megtanulniuk, hogy 

a gyerekekkel miként kell bánni. Mert hi-
ába voltak pár hétig, hónapig a gyakorló-
iskolában, egészen más lesz, amikor úgy 
kerülnek a gyerekek elé, hogy nincs ott a 
vezetQtanár. ElsQsorban saját magukat kell 
jól megismerniük, hogy Qk mire képesek. 
Emellett jó, ha van, aki segít, akitQl ta-
nácsot kérhetnek. Tanártovábbképzéseken 
az idQsebb tanároknak is szoktam mon-
dani, hogy a iatal kollégáknak segítségre 
van szükségük, de ne próbálják elnyomni 
Qket. Néha kétségbeejtQ, miket hall az em-
ber. Egyszer egy budapesti gimnáziumban 
egyetem után tanítani kezdQ iú a követ-

kezQvel jött vissza hozzám: „Fegyelmezé-
si problémáim voltak, és ezt elmondtam a 
munkaközösség-vezetQnek. Azt ajánlotta, 
hogy tömd ki elégtelenekkel szeptember-
ben a gyerekeket, majd meglátod, nem lesz 
fegyelmezési panasz. Mit tetszik szólni 
hozzá, tanár úr?” Ez abszurdum. Ilyenek-
tQl próbálom óvni a kezdQ tanárt. 

Amikor az ember elkezd egy osztályt 
tanítani, valahogyan meg kell állapodnia 
a gyerekekkel a „játékszabályokban”. Ez 
fontos. Régebben az elsQ órát rászántam 
erre a megállapodásra (mikor lehet je-
lenteni, mi van a házi feladatokkal, vagy 
hogy mit várok el).  Egy idQ után rájöttem, 

ez írott malaszt, hogyha ezt gyakorlatban 
nem látják. Jobb, ha erre késQbb kerül sor, 
az elsQ néhány hét után.

Az elsQ néhány héten pedig próbáltam 
valamennyire megismerni Qket, felmérni, 
hogy mit hoztak az általános iskolából (ha 
elsQ osztályról volt szó). Feleltettem vagy 
röpdolgozatot írattam, de nem osztályoz-
tam, csak értékeltem, például így: „Te, ez 
csak közepes lenne, ez és ez volt a hiba. 
Erre vigyázz, ezt a deiníciót azért ponto-
sabban meg kell tanulni, vagy vigyázz a 
számolásra.” Általában az elsQ hét végén 
vagy a második hét elején írattam egy olyan 
dolgozatot, amit nem számítottam be. Ab-
ba betettem néhány típusfeladatot, amilye-
neket általános iskolai tudással föltétlenül 
meg lehetett oldani. De betettem egy-két 
gondolkodtató feladatot is. Nagyon jól be-
jött, mert láttam, hogy az egyik gyereknek 
nagyon jó a térszemlélete, mivel például 
a kockával foglalkozó feladatot ügyesen 
megoldotta. Vagy láttam, hogy egy másik 
miben volt gyenge, mit kellett megtanulnia, 
vagy kinek volt jó a kombinatorikai érzéke, 
vagy az egyenletekkel ki boldogult nehe-
zen. Akkor elQszedtem a gyereket és mond-
tam, hogy te okos gyerek vagy, ezt mutatja 
ennek a nehéz feladatnak a hibátlan meg-
oldása. Neked semmiség lehet ezt a másik 

A Pálmay család 1999-ben (Lányuk, Pálmay Ildikó felvétele)

Feleségével, Ildikóval 
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dolgot is megtanulni. Ez az ismerkedés se-
gít abban, hogy lássuk, kit honnan kell el-
indítani, hogy mire igyeljünk, mit kell fej-
lesztenünk. 

Ami a „játékszabályokat” illeti: legyen 
következetes a tanár, de ez nem mehet át 
merevségbe. Néha el kell térni attól, amit 
játékszabálynak mondott az ember, mert 
más dolog fontosabb annál. A szeszélyt vi-
szont nem lehet azzal magyarázni, hogy „én 
most rugalmas vagyok”. 

Sok kezdQ tanár fél attól, hogy valamit 
elhibáz, és ez gátolja Qket a tanításban is. 
Megjegyzem, idQsebb tanárok közt is van 
ilyen. 

Ha aktivitásra neveljük a gyereket, elQ-
fordulhat, hogy olyat kérdez, amire nem tu-
dunk válaszolni. Az nyilván baj, ha a tanár 
soha nem tud válaszolni, de ha egyszer-egy-
szer elQfordul, akkor ne kezdjen el hamu-
kázni. Az okos gyerek észreveszi. Ilyenkor 
nyugodtan mondhatjuk: a következQ órára 
vagy a következQ hétre utána nézek, vagy 
hogy ez azért messze nyúlik, holnap óra 
után szólj, és akkor elmondom. 

Az is elQfordulhat, hogy a gyerek vitába 
száll velünk, és neki van igaza. A tanárnak 
el kell ismernie, ha a gyereknek igaza van! 
Sok tanár attól fél, hogy ha beismeri, hogy 
tévedett, vagy valamiben hibázott, akkor el-
veszíti a tekintélyét. Nyilvánvaló, ha foly-
ton téved, akkor így is lesz. De ha egyszer-
egyszer téved, és ezt el is ismeri, az nem ve-
zet tekintélyvesztéshez. Az elQadásomban 
is mindig azt mondom, hogy igyeljenek, 
és ha valamit nem értenek, azonnal szólja-
nak, már csak azért is, mert akkor az is le-
het, hogy rosszul mondtam, vagy elírtam 
valamit. És ha tényleg igyelnek, az meg-
nyugtató. Az is lehet, hogy csak nem elég 

világosan mondtam el, amit akartam. Ak-
kor meg kell próbálni érthetQbben újra el-
mondani az egészet, mert az a célom, hogy 
megértsék, amirQl beszélek. Nagy tanári 
biztonságot ad, ha engedjük, hogy a gyerek 
közbeszóljon. 

− A matematikában tehetséges tanulók 
esetében az átlagosnál jobban bízhatunk 
a szabályok, összefüggések önállóbb meg-
találásában, megértésében is, és abban is, 
hogy könnyebben észreveszik a tanári té-

vedéseket, bátrabban vitáznak is azokkal. 
Ugyanakkor természetesen speciális igé-
nyeik is vannak vagy lehetnek a matemati-
ka tanulásában. Jelenleg többféle matema-
tikai tehetséggondozási program is folyik 
Magyarországon: a speciális matematika 
tagozatos osztályok, a KöMaL, nagyon sok 
verseny az alsótól az egyetemig, és szak-
körök is vannak. Mondhatjuk tehát, hogy 
Magyarországon jó a matematikai tehet-
séggondozás? Ugyanakkor sokan vitatják 
például azt, hogy kell-e,  jó-e vagy inkább 
rossz a legtehetségesebbek külön oktatása, 
szükség van-e a speciális matematika ta-
gozatos osztályokra? 

– Nagyon fontosnak tartom a tehetség-
gondozást, és a speciális matematika tago-
zatos osztályokat is. De nem tömegesen, 
és nem tudom, hány ilyen osztálynak kell 
lennie. Az ország szempontjából nagyon 
lényeges, hogy legyenek olyanok, akik ki-
magaslóak matematikából, izikából vagy 
bármi másból. Én 39 évig vezettem szak-
kört a Lászlóban, 1955-tQl 1994-ig, elsQ-
ben és másodikban szakkört, aztán az utol-
só két évben inkább egyetemi elQkészí-
tQt. A kimagaslóan tehetséges diákjaimat 
elküldtem Reiman Istvánhoz, az olimpia 
elQkészítQ szakkörre. Ha egy ilyen gyerek-

hez alkalmazkodom a szakkörön, akkor az 
a többinek túl nehéz, ha pedig a többiek 
igényeit veszem csak igyelembe, akkor 
a nagyon tehetséges gyerek nem fejlQdik. 
Az esélyegyenlQség ebben az esetben azt 
jelenti, hogy mindenkinek meg kell adni a 
lehetQséget a fejlQdésre. Ha viszont nivel-
lálni akarunk, azt csak lefelé lehet. 

Azt hiszem, hogy világviszonylatban is 
elég jó a hazai matematikai tehetséggon-
dozás, de amit nagyon sajnálok, hogy az 
iskolai szakkörökre sok helyen nincsen 
pénz. Van egy kiváló ember, Pósa Lajos, 
akinek a neve el kell, hogy hangozzék. P 
nem elsQsorban a gimnazistákkal, hanem 
a 10–14 évesekkel foglalkozik, fölfedezi a 
tehetségeket, táborokat tart nekik. 

Probléma, hogy egyes tanárok nem en-
gedik a másik tanárhoz a jó gyerekeket. 
Ezt azért is abszurdumnak tartom, mert 
egy jó tanulónak, aki tovább fog tanul-
ni, hasznos lehet, hogyha többféle tanár-
tól is hall matematikát, mert másképpen 
tanítunk. 

– Az átlagos és a tehetséges tanulókkal 
folytatott órai munka javításában, a haté-
kony matematikatanítási módszerek elter-
jesztésében és a kevésbé kívánatosak visz-
szaszorításában a rendszerváltozás idejéig 
nagy szerepe volt a szakfelügyeleti rend-
szernek. Mi a véleménye a szakfelügyeleti 
rendszer megsz_ntetésérQl?

– Negatívnak tartom. A nem megfelelQ 
szakfelügyelQket el kellett volna küldeni, 
ugyanis voltak ilyenek. De a jó tanár igé-
nyelte is azt, hogy megnézzék. A jó szak-
felügyelQ pedig úgy vitte egyik helyrQl a 
másikra a tapasztalatokat, mint ahogy a 
méhecske gy_jti virágról virágra a mézet. 
Több szakfelügyelQnek is az volt az állás-
pontja, hogy azért szeret szakfelügyelQ len-
ni, mert a tanításban Q is fel tudja használ-
ni a látottakat, és tanácsokat is tud adni. De 
ha súlyos bajt látott egy szakfelügyelQ, azt 
meg kellett mondani. A hibákra is föl kell 
hívni a igyelmet, csak inoman, nem meg-
alázva, megsértve a tanárt. A gyerekek ér-
dekében arra is nagy szükség lenne, hogy a 
szakmailag túl gyenge vagy a gyerekekkel 
nem megfelelQen bánó tanárokkal valaki 
tudjon beszélni ezekrQl a bajokról.

– Beszélgetésünk zárásaképpen kérjük, 
foglalja össze, hogy milyennek látja a ma-
gyar matematikatanítás jelenlegi helyze-
tét, és milyennek képzeli vagy szeretné lát-
ni a jövQjét.

– A NAT és a kerettanterv matematikai 
részének kidolgozásában én is benne vol-
tam. Alsós tanítóktól középiskolás tanáro-
kig többféle szakemberrel együtt dolgoz-
tunk. A 60-as, 70-es években a matemati-
kát és a természettudományokat egyaránt 
magas óraszámban tanítottuk. Most egé-
szen más világ van, a matematikának, izi-

A Természet Világa diákpályázatának nyerteseihez szól (2008)
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„Amikor 1952-ben elvégeztem az egyete-
met, Hajós György felajánlotta: szívesen 
magánál tartana a Geometria Tanszéken, 
vagy a matematikai kutatóban kaphatnék 
félállást, hogy a numerikus módszerekkel 
foglalkozhassak. Tanítani szerettem volna, 
így az egyetemet választottam.

Hajós György kiváló elQadó volt, ná-
la nem kellett katalógust tartani, hallgatói 
rendszeresen jártak az elQadásaira. Nehéz 
példák elQtt mindig bevetett egy-egy ma-
tematikai anekdotát, frissítés céljából. Pél-
dául a felület deiniálásának nehézségeit 
taglalva, a nQi kalapdeiniálás lehetetlensé-
gét színezte ki: hány lyuk, pukli, toll lehet 
egy nQi kalapon, hogy ezt még kalapnak 
lehessen nevezni? Bejártam Hajós órái-
ra, késQbbi elQadói stílusom döntQen azon 
múlott, hogy tQle mit tanultam el.

Hajós György a gondolkodást, a szor-
galmat is fontosnak tartotta. Mindig mond-
ta, a szorgalom ne értelmetlen magolás le-
gyen. A tanszéken sokat mesélt a családjá-
ról. Egyszer elmondta nekem, hogy ami-
kor Márta lánya negyedikes volt, fel-alá 
járkált egy könyvvel a szobában. Hallja, 
hogy ezt mondogatja: az állam egy erQs 
szakszervezet. Mondta a lányának, a tanár-
nQ talán azt diktálhatta nekik, hogy az ál-
lam egy erQszak szervezet. Márta válasza: 
lehet, de annak mi értelme van?

Hajós ezt tanulságképpen mesélte, arra, 
hogy nagyon fontos a szorgalom, de csak 
akkor, ha értjük a megtanulandót. Az értel-
metlent nem lehet megtanulni.

Hajós professzor a Múzeum körúton 
mindig a IV-es teremben vizsgáztatott. P 
az elsQ padban ült, a vizsgázók hárman 

vagy négyen kinn a táblánál álltak, a hall-
gatók gyakorlatvezetQi a professzor háta 
mögött ültek. Nekünk, gyakorlatvezetQk-
nek jellemzést kellett írnunk a hallgatók-
ról, hogyan dolgoztak évközben, a gya-
korlaton. Végül leghátul ülhettek azok, 
akik drukkoltak értük, vagy kíváncsiak 
voltak a vizsgáztatásra. Ebben az idQben 
elég sok görög hallgató tanult az ELTE-n, 
olyan családok gyermekei, akik az ötve-
nes évek elején, „Marcos” legyQzése után 
átmenekültek hozzánk. Az egyikük, Lu-
cas, nagyon okos iú volt. P már negyed-
éves korában a kisebbeket patronálta. Így 
Stephanitest is, aki gyenge tanuló volt. Lu-
cas hátul ült, amikor Stephanites kinn vizs-
gázott a táblánál. 

Hajós professzor hiába kérdezte, min-
denre az volt a válasza, hogy „nem értem a 

kának sokkal kisebb szerep jut. A matema-
tika és a természettudományos tárgyak is 
elég kevés óraszámot kapnak az iskolában. 
A természettudományok óraszámát még 
jobban leszorították, mint a matematiká-
ét. Például szükségesnek tartják, hogy jól 
gyakoroljuk be a gyerekekkel az általános 
iskolában a százalékszámítást és az ará-
nyosságot. Mi meg azt szeretnénk, hogy 
a gondolkodásfejlesztésre több idQ jusson. 
Ez nehéz dilemma, elismerem ugyanis, 
hogy sok mindenben nem tud mit csinálni 
a izikus és a kémikus, ha a gyerekeknek 
nincs megfelelQ matematikai alapjuk. Nem 
tud például az Avogadro-számmal dolgoz-
ni, ha a gyerek nem ismeri a hatványt. Te-
hát bizonyos formális dolgokat föltétlen 
meg kell tanítani. És viszonylag kevesebb 
idQ van rá, mint régebben. Ennek követ-
keztében elég erQs tananyagcsökkentésre 
került sor algebrából és geometriából. A 
geometriát Qszintén nagyon sajnálom. A 
kapitalizálódó világnak is új követelmé-
nyei vannak a matematikával szemben, 
például a statisztika tanítása. Az új hely-
zetet és a jó magyar matematikai tanítási 
hagyományokat meg kell próbálnunk va-
lahogy összeegyeztetni.

Nagyobb óraszám kellene, legalább-

is azoknak, akik tovább akarnak tanulni. 
Óriási veszélyt látok abban, hogy az egye-
temek lemondtak az emelt szint_ érettségi-
rQl, mert kevés gyerek jelentkezik, és fél-
nek, hogy a másik egyetem vagy fQiskola 
elviszi a diákokat. Ezért kevesen fognak 
emelt szinten érettségizni. Nem kell min-
denkinek az emelt szint, de aki tovább akar 
tanulni, annak feltétlenül kellene például 
analízis, több valószín_ség-számítás vagy 
térgeometria.

Manapság sokszor hallani, hogy a nyu-
gathoz kell igazodnunk. Ez nagyon bosz-
szant. Úgy hiszem, hogy a matematikata-
nításban inkább a nyugatnak kellene hoz-
zánk igazodnia. Ez nem jelenti azt, hogy 
nem kell igyelni arra, ami ott történik. Az 
elmúlt években a felsQ tagozaton túl elmé-
letivé vált a matematika. Ez talán most ja-
vul. Azonban ami a felsQs tananyagból ki-
került, az átkerült a középiskolaiba. Így az 
eredeti középiskolai anyagot kellett csök-
kenteni.

Van még egy nagy probléma: kevés a 
féri tanár. A matematikát a nQk nagyon jól 
tudják tanítani, de az nem jó, hogy egyre 
kevesebb a féri tanár, illetve tanárjelölt. Az 
egyetemi csoportokban matematika-izika 
szakon kevés iú van. 

Átveszi a Rátz Tanár Úr Életm_díjat 
(2002)

Pálmay Lóránt a professzorára,  
Hajós Györgyre emlékezik

Hajós Erzsébet a szakdolgozatát nagyapjáról, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geometriai Tanszékének Kossuth-díjas, legendás 
tanszékvezetQ egyetemi tanáráról, Hajós GyörgyrQl (1912–1972) írta. Szakdolgozatában a nagyapjához közel álló munkatársak emlé-
kezéseit is összegy_jtötte, köztük Pálmay Lórántét, aki nagyon sokat tett azért, hogy Hajós György munkásságát a felnövekvQ újabb és 
újabb generációk megismerjék. Az alábbiakban Pálmay Lóránt emlékezését olvashatják, Hajós Erzsébet szakdolgozatából (– a szerk.).
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magyar”. Hajós György hátraszólt Lucas-
nak, legyen szíves, ismételje el a kérdést 
görögül. Lucas elkezdett hosszan hadarni. 
Hajós mérges lett: „Nem arra kértem, hogy 
a választ mondja neki, hanem arra, hogy a 
kérdést fordítsa le!”

Stephanites sajnos nem tudott. Hajós 
még egy utolsó mentQkérdést adott: „Mi a 
paralelogramma, és mik a tulajdonságai?” 
Erre is rámondta, hogy nem érti. – De hi-
szen a paralelogramma görög szó, mit akar 
még? – zárta le a kínos vizsgát Hajós.

1960 áprilisában hallottam elQször a 
bizonyítások különbözQségeirQl, amikor 
Egerben voltam Hajóssal egy konferenci-
án. Az egri TanárképzQ FQiskola meghív-
ta Hajóst, hogy végzQs hallgatóknak tart-
son elQadást arról, hogy mi a bizonyítás. 
Én akkor ott a közelítQ számításokról be-
széltem.

Hajósnak elQtte jelent meg a könyve, 
Bevezetés a geometriába címmel.  A ki-
adó szidta is, mert két éven keresztül írta, 
de Q azzal magyarázta lassúságát, hogy ezt 
a könyvet „radírral írta”. Írta, radírozta, 
írta, radírozta, hogy minél tökéletesebbre 
csiszolja. Tulajdonképpen Q a geometria 
könyvvel sokkal hamarabb kezdett el fog-
lalkozni, mint mondta, már harmadik ele-
mista korában.

A matematikus tudja, hogy mi az a bi-
zonyítás: vannak axiómák, ezek egy axió-
marendszert alkotnak, vannak deiníciók, 
ezekbQl logikai úton tételeket vezetünk le. 
A tanításban más a bizonyítás. Ott fontos, 
hogy hitelt érdemlQ legyen, és olyant bizo-

nyítson, amit a gyerek lát, illetve nyilván-
való legyen, hogy mit nem szabad.

Az egri elQadásán Hajós ezt így fogal-
mazta meg: „a tanításban a bizonyítás egy 
fejlQdQ kategória, ami egészen más a har-
madik elemiben, és más egy matematikus 
számára.”

A leendQ felsQs tanároknak azt javasol-
ta, ne követeljenek pontos deiníciót az al-
sósoktól, mert ezeket a meghatározásokat 
nem értik még a gyerekek. Igenis szükség 
van arra, hogy mérjenek, szerkesszenek. 
Mi, persze, tudjuk, hogy ez még nem bizo-
nyítás, de a gyerek számára az. Eljön majd 
az idQ, 10–13 éves korban, amikor egy ki-
csit meg kell ingatni a hitüket, és ekkor 
kell majd elQvenni olyant, ami a szemüket 
becsaphatja.

Hajós György az elQadásaiban sokszor 
elmondta, hogy a geometria nagyon köny-
ny_, mert rajzolható, szemléltethetQ, láttat-
ható. De a geometria nagyon nehéz, mert 
lehet, hogy amit látok, azt rosszul látom. 
Mert lehet, hogy egy rajzból szeretnék ki-
következtetni mindent, pedig azt máskép-
pen is lehetne.

Tehát a lényeg az, hogy más a bizonyí-
tás egy harmadikosnál, más a nyolcadikos-
nál, más az érettségi elQtt állónál és más a 
tanárképzésben. Körülbelül harmad-, ne-
gyedévre lehet oda eljutni, hogy az egye-
temista már értse, minden bizonyítás axi-
ómákra vezethetQ vissza.  A tanároknak 
ezekkel tisztában kell lennie, de nem azért, 
hogy ezeket a kisiskolásoknak is tanítsa.

Hajós György az elméletet és a gyakor-

latot egyaránt fontosnak tartotta. Amikor 
a M_egyetemen oktatott, több cikke je-
lent meg pedagógiai lapokban a matemati-
ka tanításával kapcsolatban. Amikor átke-
rült az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karára, és tanárokat 
képzett, akkor viszont elég sokszor a m_-
szaki gyakorlatra hivatkozott. Nyilvánva-
lóan mindkét oldalt nagyon fontosnak tar-
totta. A tanárnak is ismernie kell, hogy hol 
használható a matematika, és a mérnöknek 
is tudnia kell az elméletet alkalmazni, azt 
továbbadni.

Nagyon szépek voltak az elQadásai. 
Szinte elQre kiszámította, hogy a 45 perc 
alatt mit, hogyan akar elmondani. Mindig 
ügyelt arra, hogy a teljes táblát kihasznál-
ja, a késQbb elmondandóhoz szükséges 
levezetések azon fenn maradjanak az óra 
végéig. ElQadásainak így azután gondosan 
megtervezett, szép táblaképei voltak.

Nehezebb feladatok elQtt mindig leállt, 
és bedobott valami érdekességet. Gondo-
san készült minden órára. Volt alkalom, 
hogy egy-egy nehezebb példánál elakadt, 
ilyenkor a zsebébe nyúlt, elQvett egy kis 
papírt, ránézett, majd folytatta a leveze-
tést. Ilyen mindenkivel elQfordul, hogy 
nem jut hirtelen az eszébe valami. Sokan 
elQre kiteszik a jegyzeteiket, és azt végig 
követve tartják meg az elQadásaikat. Hajós 
nem ezt tette.

A neve elQtt sose használta a doktori cí-
met. Egy alkalommal azonban nagyon jól 
jött neki, hogy a neve elQtt ott volt ez a kis 
megkülönböztetQ jel. Márta lánya születé-
sekor nem a látogatási idQben ment be a 
kórházba. Felvett egy fehér köpenyt, és a 
portásnak odaszólt: doktor Hajós vagyok! 
Azonnal beengedték, azt hitték, hogy vala-
melyik orvos megy konzultációra. KésQbb 
mosolyogva mesélte nekünk ezt a történe-
tet a tanszéken, mint egyetlen esetet, ami-
kor használta a címét, ami jó szolgálatot 
tett neki.

Jó kapcsolata volt a tanszéken dolgo-
zókkal. Gyakran érdeklQdött a többi kol-
léga családja iránt, és Q is mesélt ottho-
ni történeteket. Mindehhez hozzátartozik, 
hogy nagyon jól emlékezett mindenre, 
mindenkire. Így nagyon sokat lehetett tud-
ni a családjáról. Azért bizonyos távolságot 
tartott a tanszéken belül. Elég hosszú ide-
ig magázódás ment, vége felé megengedte 
a tegezést is.

Jól lehetett jegyzetelni az elQadásait. 
Törekedett arra, hogy évente ne ugyanúgy 
mondja el a különbözQ témákat, a bizo-
nyításokat. Gyakran megkérdezte, melyik 
bizonyítás volt jobb, érthetQbb, ahogyan 
most elmondta, vagy ahogyan azt tavaly 
tette. Nagyon fontosnak tartotta, hogy hall-
gatói jól megértsék az elQadásait.”

2000-ben lejegyezte: 
HAJÓS ERZSÉBET

Hajós György sírjánál beszél a diákoknak (Staar Gyula felvétele)
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Történelem

A pontos és lehetQleg gyors 
helymeghatározás régóta az 
emberiség vágya volt. Szá-
razföldön a tereppontoknak 
és lakott területeknek hála 
viszonylag könnyen lehetett 
tájékozódni, azonban a nyílt 
vizeken – például óceáno-
kon, tengereken – hajózva 

sokszor napokig csak a végtelen nagy 
vízfelületet lehet látni. ElQdeink a föld-
rajzi szélességet a Nappal bezárt szögbQl 
számolták ki, melyet kéttükrös szögmé-

rQ, ún. szextáns segítségével 
határoztak meg. A földrajzi 
hosszúságot a Föld forgásá-
ból fakadó idQeltolódást ki-
használva tudták kiszámol-
ni, azonban ehhez pontos 
kronográfra volt szükség, 
mivel egy másodperces elté-
rés is több km-es tévedéshez 
vezetett.

A GPS is, mint megany-
nyi találmány (mobiltelefon, 
internet stb.) katonai fejlesz-
tés eredménye. A huszadik 

század világháborúi után, a technikai fej-
lQdést kihasználva a nagyhatalmak meg-
próbáltak kifejleszteni különbözQ navigá-
ciós rendszereket. A GPS már egy fejlet-
tebb rendszer, elQdei, a Loran és a Transit 

sokkal egyszer_bbek és pontatlanabbak 
voltak.

A Loran rendszert az 50-es években fej-
lesztették ki, ez pusztán 300 méteres pon-
tossággal tudott dolgozni, másik nagy hát-
ránya pedig, hogy nem globális. A Transit 
már elérte a szubméteres pontosságot is, 
erre azonban három napot kellett várni, 
néhány óra alatt csak párszáz méteren be-
lül volt képes meghatározni a pozíciót. Ez 
már elég volt a haditengerészetnek, azon-
ban a bombázók és a földi csapatok szá-
mára elégtelennek bizonyult.

A ma is m_ködQ rendszert a hetvenes 
években kezdték kidolgozni, két másik 
program, a Naval Research Laboratory 
(TIMATION) és az Air Force 621B Project 
összeolvasztásából jött létre. A NAVSTAR 
(Navigation Satellites for Timing And 
Ranging) az Egyesült Államok Védelmi 
Minisztériumának tulajdonában álló glo-
bális helymeghatározó rendszer, közel két 
évtized alatt épült ki, ez a mai GPS rend-
szer alapja. (A m_holdakat folyamatosan 
cserélik, e sorok írásakor a legidQsebb 
1990. november 26, míg a legiatalabb 
2010. május 28. óta látja el a szolgálatot.)

Hogyan m_ködik?

A m_holdas helymeghatározás már alap-
jaiban is teljesen eltér a hagyományos, 
csillagászati helymeghatározástól. Míg a 

A TERMÉSZET VILÁGA MELLÉKLETE

A z elmúlt években ter-
mészetessé vált, hogy 

egy-egy hosszabb út vagy 
ismeretlen környékre veze-
tQ kirándulás elQtt autónkba 
beülve bekapcsoljuk a na-
vigációs készüléket, beírjuk 
az úticélt, várunk pár percet, 
majd a szélvédQre helye-
zett eszköz elnavigál minket 
bárhova. A helymeghatáro-
zás azonban nem volt mindig ilyen egy-
szer_, a GPS készülékek csak az elmúlt 
évtizedben terjedtek el, elQtte mindenki 
papíralapú térképeket használt utazásai 
során. FQként az idQsebb ge-
nerációk még most is inkább 
bennük bíznak, mondván, a 
„GPS úgyis eltéved”, „bena-
vigál az egyirányú utcába”, 
és egyéb hasonló félelmeik 
vannak, valamint nem is iga-
zán értik, honnan tudja egy 
mobiltelefon méret_ eszköz 
percek vagy akár másod-
percek alatt meghatározni a 
pontos pozícióját. A „GPS 
úgyis eltéved” félelem már 
csak azért is megmosolyog-
tató, mert a GPS-vevQ pusztán koordinátá-
kat határoz meg, az esetleges eltévedésért 
már csak a navigációs készülékre telepített 
szoftver, esetleg a térkép, vagy sokszor a 
felhasználói hiba felelQs.

Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával

XXI. TERMÉSZET–TUDOMÁNY
DIÁKPÁLYÁZAT

A GPS
HIDAS GÁBOR

Németh László Gimnázium, Budapest

Helymeghatározás 
régen
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csillagászati módszerrel a szélességi és 
hosszúsági adatokat külön számolják ki, 
addig a GPS-nél a m_holdaktól való távol-
ságadatokkal, háromszögelés segítségével 
határozzák meg a pillanatnyi pozíciót. A 
m_holdaktól való távolságot a jól ismert 
általános iskolai képlettel (távolság=idQ 
x sebesség) lehet kiszámolni, és bár ez 
rendkívül egyszer_nek hangzik, a való-
ságban ennél sokkal komplexebb és nehe-
zebb feladat.

A Föld körül hat pályán, melyek egy-
mással 60°-os szöget zárnak be, pályán-
ként négy (tehát összesen 24) m_hold ke-
ring 20 183 km magasan, keringési idejük 
11 óra 58 perc, vagyis naponta körülbelül 
két kört tesznek meg. Ennek köszönhetQ-
en a Föld bármely pontján egyszerre leg-
alább négy m_hold jele fogható. A m_-
holdakat az Egyesült Államok Védelmi 
Minisztériuma folyamatosan igyeli rada-
rokkal, ezáltal azok ismerik saját pozíci-
ójukat.

A távolság=idQ x sebesség képletbe se-
bességként a rádiójel sebességét, vagyis 
a fénysebességet kell behelyettesítenünk, 
mely vákuumban 300 000 km/s (a lég-
körben azonban nincs vákuum, ennek a 
zavaró tényezQnek a kiküszöbölésérQl ké-
sQbb ejtek szót). Az idQ meghatározása a 
pozicionálás legnehezebb feladata, mivel 
ha pontosan a fejünk fölött van a m_hold, 
pusztán 0,06 másodperc a rádiójel menet-
ideje, tehát nagyon pontos órára van szük-
ségünk a m_holdon és a GPS vevQben is 
– elvileg.

Minden m_holdon négy atomóra m_-
ködik, melyek nanomásodperces pontos-
ságúak, azonban a GPS vevQkbe az ár 
miatt lehetetlen ilyen pontos órát építe-
ni (egy ilyen szerkezet ára hozzávetQleg 
százezer dolláros nagyságrend_. Éppen 
ezért a m_holdak küldik meg a vevQknek 
a pontos idQt, azonban mire a rádiójel le-
ér a Földre, már pár századmásodpercnyi 
késés hozzáadódik a pontos idQhöz, mely 
nem elhanyagolható, mivel egy másod-
perc alatt a rádióhullám 300 000 km-t tesz 
meg. Ennek kiküszöbölésére használnak a 
szükséges minimum három mérés helyett 
négyet, ugyanis egy pont helyzete négy 
nem tökéletes helyzet mérésébQl is meg-
határozható, ha konstansuk állandó (errQl 
részletesebben késQbb).

A rádióhullám útidejének meghatáro-
zására alkalmazzák a pszeudo random 
kódot, más néven pszeudo random zajt 
(PRC/PRN). Ez egy rendkívül bonyolult 
bináris kód, mely véletlenszer_ elektro-
mos zajra hasonlít. Minden navigációs 
m_hold egyedi PRC-kóddal rendelkezik, 
ezáltal a vevQ tudja, mikor melyik m_-
holddal kommunikál. Mivel a kód rendkí-
vül összetett, véletlenül sem szinkronizá-
lódik össze más jelekkel vagy m_holdak-
kal, még akkor sem, ha azonos frekvenci-
án kommunikálnak.

A GPS m_holdak a PRC-kódokat két 
frekvencián sugározzák, az L1 frekvencia 
1575,42 MHz, az L2 frekvencia 1227,6 
MHz, ez utóbbit csak a katonaság használ-
hatja. Kétfajta PRC-kódot alkalmaznak, a 
polgári életben a C/A-kódot, mely 1.023 
jelbQl áll, és ezeket ezredmásodpercenként 
ismétli. A C/A kódot csak az L1 frekven-
cián sugározzák. A hadsereg az ennél 
jóval összetettebb, titkosított P-kódot is 
használhatja (ennek újabb változata az 
M-kód), mely tízszer s_r_bb a 
C/A kódnál, és 267 naponként 
ismétli magát. EbbQl könnyen 
kiszámítható, hogy 2,36 ∙ 1014 
jelbQl áll. A kettQ közti fQ kü-
lönbség a pontosság: míg a civil 
kód használatával kb. tízméte-
res pontosság érhetQ el, 
a katonaival centiméte-
res vagy még pontosabb 
adatok is rendelkezésre 
állnak.

A PRC-kód kis idQvel 
késQbb ér le a vevQegy-
séghez, mint ahogy azt a 
m_hold elkezdi sugároz-
ni, a vevQegység ezért 
addig „csúsztatja azt”, 
amíg nem lesz szinkron-
ban a m_holdról érkezQ 
kóddal. A két kód közti 
idQkülönbség a rádióhul-
lám menetideje.

Az atomóráknak és a 
PRC-kódnak hála a GPS-
vevQk és a m_holdak 
közt meg tudjuk mér-
ni a rádiójel útidejét. 
Azonban akad egy újabb 
probléma: a fénysebes-
ség csak vákuumban 300 
ezer km/s, de amíg lejut 
a rádióhullám a m_hold-

tól a vevQkészülékig, számos tényezQ be-
folyásolja a sebességét. Egyrészt a Föld 
gravitációs egyenetlensége, a környezQ 
égitestek (Nap, Hold) gravitációs hatá-
sa és a napszél eltérítQ ereje növelhetik a 
megtett utat. Bár ez az eltérítQ hatás na-
gyon csekély, mégis, mivel a fény rend-
kívül gyorsan halad, a földfelszínen már 
több tíz méteres pontatlanságot is okozhat.

A rádiójel sebességét legjobban az io-
noszféra befolyásolja. Az ionoszféra a 
Föld felsQ atmoszférája, a felszíntQl 80–
1000 km távolságban található. A Nap 
által ionizált atomokat tartalmaz, melyek 
jelentQs mértékben lassítják a rádióhullá-
mokat, azokon belül is elsQsorban az ala-
csony frekvenciájúakat (a 30 MHz alattia-
kat teljesen el is térítik). A GPS-frekvencia 
ezért is magas, hogy a rádiójelek képesek 
legyenek átjutni az ionoszférán, azonban a 
s_r_ ionizált réteg némileg lelassítja Qket 
is. Az ionoszféra periodikusan változik a 
Föld forgása miatt, és a rádióhullám se-
bességét is különbözQen befolyásolja a 
Föld különbözQ pontjai fölött, az általa 
okozott lassításokat a földi központok szá-
mítják ki és korrigálják.

Komolyabb lassító szerepe van továbbá 
a Van Allen-sugárzási övnek, mely a nap-
szél hatására kialakuló, Föld feletti, elekt-
romosan töltött részecskéket tartalmazó 
dupla réteg. 2000–5000, illetve 15–20 
ezer km-es magasságban található, vagyis 

a Navstar m_holdak és a földfel-
szín közti terület hozzávetQleg 
egyharmad részét foglalja el.

Mint látható, a távolság-meg-
határozás egyszer_nek t_nQ fel-
adata valójában csak rendkívül 
komplex számolások és mo-

dellezések után hajtha-
tó végre. Hiába egy ál-
talános iskolai képlet az 
alapja, a fénysebesség 
példátlan nagysága és a 
más légkörökön való át-
haladás (különbözQ szfé-
rák a Föld körül) nagy-
ban megnehezíti a távol-
ság meghatározását.

Mint azt a történel-
mi áttekintésben emlí-
tettem, a Föld minden 
egyes pontjáról folya-
matosan legalább négy 
m_hold látható, ennek 
térgeometriai oka van. 
Képzeljünk el egy Des-
cartes-féle térbeli koor-
dinátarendszert! Ha tu-
dunk egy ismert pont-
tól való távolságot, ak-
kor egy gömb felszínét 
határozhatjuk meg belQ-
le. Két különbözQ pont-
tól való távolságadatok 

PRC-kód

Háromszögelés (1. kép: egy 
gömb felszíne, 2. kép: két 

gömb metszéspontjai meghatá-
roznak egy kört, 3. kép: három 
gömb metszéspontjai két pon-

tot határoznak meg)
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alapján egy kör egyenlete írható fel, há-
rom gömb közös metszéspontja pedig már 
csak két pont lehet.

A földi helymeghatározáshoz elég lenne 
ez a két pont is, mert a kettQ közül csak az 
egyik van a Föld felszínén, a másik vagy 
a bolygó belsejében, vagy az _rben lenne, 
így azt kizárhatnánk. Azonban mégis négy 
m_holdat használnak a GPS-vevQk a pozi-
cionáláshoz, ennek oka pedig a korrigálás. 
A negyedik metszéspont a két pont közül 
kiválasztaná az egyiket – tökéletes mérés 
esetén. A tökéletes mérés azonban ritka, a 
különbözQ légköri lassítások és a m_szerek 
hibahatárai miatt minimális hibák még így 
is elQfordulnak, ezért a vevQegység keres-
ni fog egy olyan köztes értéket (konstanst), 
melyet minden mérésbQl kivonva a négy 
gömbfelület metszéspontja egy közös pont 
lesz. Mint látható, a közhiedelemmel el-
lentétben nem a m_holdak határozzák meg 
pozíciónkat – Qk csak a pontos idQt és saját 
helyzetüket (valamint várható pályájukat, 
az ún. almanach adatokat) küldik meg a 
vevQegységnek –, hanem valójában a GPS-
vevQ számolja ki a kapott adatok alapján.

Földi támogatás

Természetesen – mint minden _rbeli esz-
köz – a GPS-m_holdak se felügyelet nélkül 
keringenek a Föld körül, hanem öt földi ál-
lomás (Colorado Springs központ, Hawaii, 
Ascension sziget, Diego Garcia, Kwajalein) 
igyeli Qket éjjel-nappal. Egyrészt radarokkal 

követik Qket, és megküldik a m_holdaknak 
a korrigált pályaadatokat, másrészt monito-
rozzák állapotukat is. Ezen kívül ionoszféra- 
modelleket is készítenek, melyekbQl megbe-
csülik, mennyire befolyásolja a légkör a rá-
dióhullám sebességét. A néha elQforduló óra-
korrekciókat (például szökQmásodpercek) is 
innen végzik el. Felmerülhet a kérdés, hogy 
ehhez miért van szükség öt – egymástól távo-
li – megigyelQállomásra. A válasz a rendszer 
kiépítésébQl fakad: a Föld egy-egy pontján 
mindig csak néhány m_hold látható, társaik 
csak tíz-húszezer kilométerrel odébb.

Korrekciók

Mint láthattuk, a m_holdak és a föl-
di vevQegység közti különbözQ rétegek 
számottevQen befolyásolják a helymeg-

határozás pontosságát. A hadsereg nem 
elégedhetett meg a százméteres, olykor 
kilométeres pontossággal, és mióta a tech-
nológia elterjedt, már a polgári életben is 
fontos szerepet kapott a méteres pontos-
ság (például a repülés, földmérés, bizton-
ságtechnika területén), ezért a fellépQ pon-
tatlanságokat újabb mérnöki leleményes-
séggel ki kellett küszöbölni. A katonaság 
mindkét GPS-frekvenciát használhatja, 
ezáltal – mivel az ionoszféra a különbözQ 
frekvenciájú rádiójeleket különbözQ mér-
tékben befolyásolja – a két frekvencián 
mért idQkülönbség segítségével pontosíta-
ni tudják a mérést.

A polgári felhasználásban a differenciá-
lis GPS segítségével csökkentik a hibákat. 
A rendszer alapelve, hogy a Föld egy is-
mert pontján állandó jelleggel üzemeltet-
nek egy GPS-vevQt, mely – mivel ismeri 
a saját pozícióját más forrásokból – képes 
kiszámolni a légkör okozta torzításokat, 
és ezt a m_holdaknak megküldeni. A m_-
holdak ezeket az adatokat (a saját pontos 
pozíciójukkal, a pszeudo random kóddal 
és a pontos idQvel együtt) továbbküldik 
a GPS-vevQknek is, akik tudnak ezzel az 
adattal számolni a helymeghatározás so-
rán, ezáltal képesek az ionoszféra hatását 
nagy pontossággal belekalkulálni a szá-
mításokba. 

Az Egyesült Államok a rendszert alap-
vetQen katonai célokra tervezte és hozta 
létre, azonban 1983-ban a Szovjetunió le-
lQtt egy polgári repülQgépet, mert az té-
vedésbQl szovjet légtérbe repült engedély 
nélkül. Ekkor Ronald Reagan elnök úgy 
döntött, engedélyezi a polgári felhaszná-
lást is, azonban a polgári frekvenciát szán-
dékosan zavarták, hogy csak az Egyesült 
Államok hadserege legyen képes a pon-
tos helymeghatározásra, úgy gondolták, 
a repülQknek és a civileknek elég a száz-
méteres pontosság is. A DGPS-rendszer 
kiépítése azonban fölöslegessé tette a rá-
dióforgalmazás zavarását földi körülmé-
nyek között, a repülésben pedig – ami mi-
att engedélyezték a polgári felhasználást 
– a DGPS-t nem tudták használni, mivel 
az csak földi hatótávú volt. Ezért 2000. 
május 2-tól Bill Clinton elnök határoza-
tának köszönhetQen a polgári frekvenciát 
bárki használhatja, mindenféle korlátozás 
nélkül, ezáltal a polgári GPS-vétel tízszer 
pontosabb lett.

Sebességmérés

Autós navigáláskor tapasztalhatjuk, hogy 
a készülék sebességünket is képes meg-
határozni. (Abba, hogy miért mutat körül-
belül tíz százalékkal kevesebbet a navigá-
ciós készülék, mint az autó kilométerórá-
ja, most ne mélyedjünk bele, mert ez már 
nem izikai kérdés, hanem jogi elQvigyá-

zatosság.) A legtöbb ember abban a tudat-
ban él, hogy a GPS-készülék a sebességet 
a megtett út alapján számolja ki, azonban 
ez tévedés. Mivel a helymeghatározás so-
rán sokszor több méteres pontatlanság is 
történhet, ez a módszer nem alkalmas a 
pontos sebességmérésre. Például ha mind-
két mérésnél csak két méter az eltérés a 
valóságtól, de az ellenkezQ irányban, ak-
kor az már körülbelül 15 km/h-s tévedést 
okoz. Az eszköz valójában a Doppler-ef-
fektus felhasználásával méri a gyorsasá-
got, melynek lényege, hogy a frekvencia a 
sebesség függvényében változik. A Dopp-
ler-effektus mérhetQ és pontos, napjaink-
ban 0,1 m/s pontossággal lehet vele mérni, 
nem véletlen, hogy a rendQrségi trafipa-
xok is ezen az elven m_ködnek.

Hátrányok

A GPS rendszernek számos elQnye (glo-
bális, napszaktól független, gyors, pon-
tos, átlagember számára ingyenes) mellett 
nem szabad elfeledkezni a hátrányairól se. 
Mivel rádiójelekkel kommunikál, alagu-
takban, vasbetonból épült vagy vasfödé-
m_ épületekben nem használható, mert a 
falazat blokkolja a rádióhullámokat. To-
vábbi hátránya, hogy magas épületek (el-
sQsorban panelházak) mellett, és a s_r_n 
beépített belváros sz_k utcáiban elQfor-
dulhat, hogy pár utcával arrébb határoz-
za meg a pozíciót, mert a rádióhullámok 
csak közvetett módon érkeznek meg a ve-
vQegységhez. Arról sem szabad elfeled-
kezni, hogy mint minden rádióhullám, ez 
is zavarható mesterségesen, tehát például 
a GPS-nyomkövetQvel ellátott autó se el-
lophatatlan.

A GPS felhasználása

Az új technológiának hála az eddigiek-
nél sokkal pontosabb térképeket lehet ké-
szíteni, melyeket manapság elsQsorban a 
navigációs készülékek szoftvereivel ve-
zetés közben használunk. Az ismeretlen 
helyekre való utazás sokkal egyszer_b-
bé és kényelmesebbé vált, nem kell töb-
bé az eltévedéstQl félni – feltéve, hogy 
friss térképeket használunk. Új szórako-
zási lehetQség jelent meg, a geocaching. 
Manapság nem ritka, hogy egy-egy érté-
kesebb személyautót m_holdas nyomkö-
vetQvel látnak el, melynek köszönhetQen 
ellopás esetén könnyen a tolvajok nyo-
mára juthatunk. Közlekedési vállalatok, 
taxitársaságok már valós idQben nyomon 
tudják követni járm_veiket, és azonnal ki-
derülhet az is, ha az üzleti úton lévQ kol-
léga az ország másik felében jár. A föld-
mérQk feladata is sokkal egyszer_bb lett 
(Qk külön havidíj fejében még pontosabb 

Földi figyelQállomások
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H a valaki m_ködQ kavicsbányát lát, mely-
nek már vízfelülete is van, a szemlélQnek 

nincs valami szemet gyönyörködtetQ látvány-
ban része. Évekkel késQbb, amikor elvonulnak 
a gépek, ott marad a rendezetlen bányatelek, és 
mint egy nem várt gyermek: a tó. Vize általá-
ban tiszta, élet alig van benne, és elindul azon 
az úton, ami minden tavat jellemez: benépe-
sül, feltöltQdik, majd elmocsarasodik, ellápo-
sodik, átadva a helyét más élQhelyeknek. A 
folyamat változó ideig tart, mert több tényezQ 
(pl. a tó alakja, mélysége, emberi tevékenység) 
befolyásolja.

A bányatavak megfelelQ kezeléssel táji 
szempontból esztétikus területekké, ökológi-
ai szempontból természetközeli élQhelyekké 
alakíthatók, melyek alkalmasak a kikapcsoló-
dásra és biztosítják az itt élQ, vagy éppen csak 
átvonuló élQlények életlehetQségeit.

A lakóhelyem közelében fekvQ Gyékényes 
egyik nevezetessége a Kotró néven ismert bá-
nyató, amelyet nyaranta gyakran látogatok. A 
kavicságyon nyugvó azúrkék vízfelület impo-
záns színfoltja a környéknek. Míg régebben 
uszályok váltották egymást a felszínen a me-
derbQl kitermelt sódert szállítva, addig ma már 

csak elvétve látni egyet-egyet a közel 340 hek-
táros tavon. Bár a bányászat továbbra is folyik, 
a munkagépek helyét a tó jelentQs részén pihe-
nésre vágyó turisták vették át.

Pályamunkámban e bányatavat mutatom 
be, érintve a tó környékén felmerülQ környe-
zet- és természetvédelmi problémákat, továb-
bá ismertetem egy vízminQség-vizsgálat ered-
ményét, melyet három alkalommal végeztem 
a Dél-Zalai Víz- és Csatornam_ Zrt. nagykani-
zsai laboratóriumának segítségével.

A kavicsbányászat kezdeteitQl  
a bányató benépesüléséig

A kavicsbányászat jelentQs mérték_ beavatko-
zás a természeti környezetbe, az eredeti állapot 
gyakorlatilag visszaállíthatatlan, ezért a bányá-
szat jogilag szabályozott és hatóságok által szi-
gorúan ellenQrzött tevékenység. A munkálatok 
megkezdése elQtt m_szaki és rekultivációs terv 
is készül. Ezek meghatározzák, hogy a bányá-
szat milyen körülmények között és hogyan 
folyhat, illetve elQírják a visszamaradt terüle-
tek karbantartását is. Az elQírások egyeztetve 
vannak az összes bányászathoz kapcsolódó 
szakhatósággal. A munkálatokat évente akár 
többször is ellenQrzik. 

A kavicsbányászat során visszamaradó bá-
nyagödrökben a talajvíz és a csapadékvíz ösz-
szegy_lik, egy új tájelem jelenik meg: kialakul 
a kavicsbányató.

M_velési idQszakban a bányaterületek csak 
a zavarást_rQ fajok számára jelentenek élQhe-
lyet, de a m_velés befejeztével a tó és környé-
ke folyamatosan elkezd benépesülni.

Ahol víz van, ott hal is van szinte azon-
nal. A tavak között közlekedQ vízimadarak a 

lábukra ragadt kétélt_ek petéit, a halak ikráit, 
vagy akár az élQ halat is egyik tóból a másik-
ba áthurcolják, megteremtve ezzel a halak, a 
békák, gQték megtelepedésének lehetQségét. 
Hamarosan megjelenik a parthoz közeli terü-
leteken a hínárnövényzet és a part menti nö-
vényzet. A környezeti hatásvizsgálat elQírja a 
fokozatos parti zóna kialakítását, mert könnyíti 
a növényzet megtelepedését, és a létrejött vizes 
élQhely elQbb válik természeteshez közelivé. 

A bányatavak környezetének egyik leg-
inkább fajgazdag csoportját a madárvi-
lág képviselQi alkotják, melyek elQször 
táplálkozóhelyként, késQbb fészkelQhelyként 
is használják a tavat és környékét.

A tó benépesülésével az üledéklerakódás, 
a feltöltQdés is kezdetét veszi, melynek szem-
mel látható jelei a parti zónában kezdQdnek. Ez 
emberi léptékkel mérve nem gyors folyamat, a 
természet léptékével mérve viszont igen. Év-
tizedekkel a bányászat felhagyása után a táj-
sebek nagy részét a növényzet elfedi, és az 
élQhelyre jellemzQ társulások alakulnak ki – 
ha hagyják –, miközben a víz paraméterei is 
változnak.

A bányászat megsz_nésével erQsödik a tó 
környéki fürdQzQk, horgászok, a szabadide-
jüket itt eltölteni szándékozók száma. Ezzel 
szinte egyenes arányban csökken a területen 
elQforduló, különösen a partszegély növényze-
téhez kötQdQ fészkelQ fajok száma.

A bányászat után visszamaradt területek új-
rahasznosítása a rekultiváció. A kavicsbányá-
szat után felszabaduló területek általában nyílt 
vizek, így több lehetQség is nyílik a hasznosí-
tásukra. A terület kiépülhet nyaralóövezetté, il-
letve a tó adottságait kihasználhatják a horgá-
szok és a sportolók is. 

eredményeket kapnak egy-egy területrQl). 
Még az egyszer_ falusi emberek életét 
is megváltoztatja a GPS, mivel a mezQ-

gazdaságban a vé-
geláthatatlan alföl-
deken sokkal egy-
szer_bb meghatá-
rozni, hogy mely 
területeket kell 
most gondozni. A 
rendQrök, mentQk, 
t_zoltók, taxisok 
sokkal gyorsabban 

elérik céljukat, mert nem kell térképeket 
böngészniük indulás elQtt, hanem azon-
nal indulhatnak útjukra. Az új technológia 

mindenki életét megváltoztatta és egysze-
r_bbé tette, még ha csak közvetve is.

JövQ

A fejlQdésnek még koránt sincs vége! A 
jelenlegi rendszer fejlesztése mellett, an-
nak kiegészítéseképpen az Európai Unió 
a Galileo-rendszer kiépítésén dolgozik 
(ez inanszírozási nehézségek miatt je-
lenleg szünetel), Oroszország pedig az 
Indiával közös Glonass-projekt megva-
lósításán fáradozik. A kínaiak csak egy 
kisebb lefedettség_ hálózatot építenek, a 
Beidoi-2 nev_, hét m_holdból álló pro-

jekt elQreláthatólag tíz év múlva való-
sul meg. 

FORRÁSJEGYZÉK:
http://hu.wikipedia.org/wiki/GPS
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Ionoszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_

sug%C3%A1rz%C3%A1si_%C3%B6v PDAplus
http://pdaplus.hu/content/view/3567/67/
http://lazarus.elte.hu/~climbela/gps3.htm
http://www.ktg.gau.hu/~podma/terinfo/5_fejezet.htm
http://www.agt.bme.hu/public_h/gps/gps1.html
http://autozz.blog.hu/2008/09/03/mennyire_

pontosan_mer_sebesseget_a_gps
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A gyékényesi bányatavak  
természeti adottságai

Gyékényes Magyarország délnyugati hatá-
ra mellett, a Dráva-sík területén található. A 
pleisztocén elején és közepén északról érkezQ 
vízfolyások (Ps-Duna, Ps-Dráva) rakták le itt 
hordalékukat. Így került a kavicstakaró Gyé-
kényes környékére, és ezzel magyarázhatók a 
bányászat során elQkerült Qslénycsontok (ma-
mutfog, gyapjas orrszarvú csont) is. 

A Gyékényes környékén található tórend-
szer kavicsbányászat eredményeképpen ala-
kult ki. Vize a kavicstakaró által sz_rt talajvíz, 
rendkívül tiszta. A teljes vízfelület 335 ha. A 
tavak közül a legnagyobb és hazánk egyik leg-
mélyebb mesterséges tava a Kotró (kb. 220 
ha), amelyen napjainkban is bányászat folyik. 
A folyamatos kotrás következtében a tó egyre 
mélyül, átlagosan 14 méter, ám helyenként a 
30 métert is eléri a mélysége.

A Kotró múltja

A MÁV 1923-ban a mai bánya helyén  nyi-
totta meg a Dél-Dunántúl elsQ nagyüzemi fej-
tQjét. A bányászat kézi rakodással indult, majd 
hamarosan vasúti sínen mozgó gQzkotrógép 
termelte a kavicsot 3-5 méter mélységbQl. 
E zakatoló gép hangjáról kapta a bányató a  
„Kotró” nevet. Saját szükségleten felül eladás-
ra is termeltek a bányában.

A MÁV bányája 1949 decemberétQl a 
„Dél-Dunántúli KavicstermelQ Nemzeti Vál-
lalat” keretében m_ködött tovább. Székhe-
lye Gyékényes volt. 1967-ben egy úszókotrót 
helyeztek üzembe, ezzel 46 méter mélységig 
lehetQvé vált a kitermelés. A kavicsbányató 
rendezési terve szabályozta a tó körüli épít-
kezést is.

A gyékényesi bányatavak jelene

Jelenleg hat bányató található Gyékényes 
környékén. Közülük öt aktív bányató, érvé-
nyes m_szaki üzemi tervvel. Bányászati te-
vékenység napjainkban a nagy tó egy részén 
folyik. Egy felhagyott bányató is van, ez 
szabadidQtóként van nyilvántartva. Hasznosí-
tása még távlati kérdés.

Jelenleg a termelQgép maximális kapacitása 
nincs teljesen kihasználva, mert nincs a kavics-
ra akkora igény. Régebben Dél-Magyarország 
legnagyobb bányájaként évente 1 200 000 m3 
kavicsot tudtak értékesíteni. A szállítás költsé-
ge drága. A vasúti szállítás nagyon visszaszo-
rult, az értékesítés szinte teljes mértékben köz-
úton történik.

A bányató kristálytiszta vizének köszönhe-
tQen a vidék mára igazi nyaralóövezetté ala-
kult, a parton egymást érik a pihenQházak, sté-
gek, és több vendéglQ is épült. Az ország kü-
lönbözQ pontjairól és külföldrQl is érkeznek ide 
vendégek kikapcsolódni, pihenni. A kavicsré-

tegen megsz_rt víz különösen tiszta, a bánya-
tó környékét horgász- és búvárparadicsomként 
tartják számon. Versenyeknek, országos- ,sQt 
világbajnokságoknak adott helyszínt.

A bányató környezet-  
és természetvédelmi problémái

A bányam_velés és a bányató utóhasznosítás 
folyamata az ásványvagyon védelem, földvé-
delem, természetvédelem, vízvédelem, zajvé-
delem, levegQtisztaság-védelem és az egész-
ségügy területét is érinti.

A bányatavakkal kapcsolatos környezet-
védelmi problémák iránt az érdeklQdés nap-
jainkban a társadalom részérQl is egyre hang-
súlyosabban jelentkezik, mivel a bányatavak 
minden évszakban lehetQséget kínálnak a sza-
badidQ egészséges eltöltésére. Környezetvé-

delmi problémák leginkább az üdülési tevé-
kenységbQl fakadnak: strandterületi higiénia, 
üdülQtelepi szennyezQ anyagok elszállítása, 
hulladéklerakás stb.

Az ásványvagyon-védelem érinti a környe-
zetvédelem rendszerét is. Ha ugyanis egy ter-
vezett bánya szempontjából rosszul mérték fel 
az ásványvagyon mennyiségét vagy minQsé-
gét, a következmények kihatnak a tájvédelem-
re és az utóhasznosításra is.

A kavicsbányászat nagy kiterjedés_ termQ-
föld területeket semmisít meg. A visszamaradó 
bányatavak a talajvízszint süllyedését okozzák, 
ezzel a megmaradó földek termQképessége, 
természetvédelmi területek növényzete, élQvi-
lága is károsodhat.

Vízvédelmi szempontból a 4 m-nél mé-
lyebb, 5–10 hektárnál nagyobb vízfelület_ 
kavicsbányatavak általában nem jelentenek 
vízminQségi veszélyforrást, ha csak nem jut-
tatnak bele szennyezQ anyagot (pl. túl sok hal-
tápot, olajat). Élettani szempontból kedvezQt-
len vízminQségi folyamatok az 1–2 hektárnál 
kisebb vízfelület_ sekély öblözetekben követ-
kezhetnek be meleg nyarakon, vagy hosszú 

jeges idQszakban. Az ilyen öblözetek 10–15 
évenkénti fenékiszap-eltávolítással helyreállít-
hatók. VízminQség-védelmi szempontból fon-
tos tényezQ a vízszint ingadozása is. Ez rontja a 
partvonal állékonyságát, ami kihat a vízminQ-
ségre is. A feldolgozó üzem vízvédelmi prob-
lémái az uszályok, rakodógépek olajszennye-
zésébQl erednek.

Zaj- és levegQtisztaság védelmi kérdések 
elsQsorban a kavicsfeldolgozó környezetében, 
a kotrásnál és a szállításnál merülnek fel. A 
motoros vízi sportjárm_vek a vízimadarakat 
is zavarják.

A Kotrót érintQ környezet- és természetvé-
delmi problémákról megkérdeztem Kisiván 
Istvánt, a kavicsbánya vezetQjét és egyben 
Gyékényes polgármesterét, és Toldi Miklóst, a 
Dráva Szövetség elnökét. Pk elmondták, hogy 
jelenleg a bányászatnak nincsen jelentQs hatá-
sa a tóra természetvédelmi szempontból, mert 

a területhez képest nagyon kicsi az a rész, ahol 
bányászat folyik.

A Kotró területének nagy része szántóföl-
dön alakult ki. A földvédelmet illetQen a ka-
vicsbánya vezetQje elmondta, hogy földterüle-
teket vesznek el a mezQgazdaságtól, de meg-
teremtik egy másfajta hasznosítási lehetQség 
formáit. A kialakult bányatavak a szabadidQ 
eltöltésére, halászatra, horgászatra, vízi spor-
tokra hasznosíthatók. 

Mint minden bányatónak, a Kotrónak is 
szárító hatása van a környezQ területekre a 
nagy vízfelület párologtatása és a talajvízre 
gyakorolt szívóhatása miatt. Ezzel a környezQ 
földek termQképessége csökkenhet, a szom-
szédos területek élQvilága károsodhat. 

2010 Qszén nagy mennyiség_ csapadék 
hullott, amelynek következtében körülbelül 
másfél méterrel emelkedett a vízszint. Ilyenkor 
fennáll a veszély, hogy a környezQ mezQgaz-
dasági területekrQl a tóba szivárgó víz esetleg 
szennyezést visz a tó vizébe. A vízminQségben 
és az élQvilágban nem volt erre utaló változás.

Nagy elQrelépés volt, hogy 4–5 éve a 
szennyvízelvezetQ rendszert az egész tó körül 

DIÁKPÁLYÁZAT

A parton kis házak sorakoznak
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kiépítették. Korábban jelentQs problémát oko-
zott az, hogy sokan kifúrták a szennyvízaknát, 
és tartalmát a tó vizébe vezették. Ez egyrészt 
hatalmas szervesanyag-terhelést jelentett a tó-
nak, másrészt emberi egészségügyi szempont-
ból is káros hatásai lehettek.

Természetvédelmi szempontból a legtöbb 
probléma a horgászat, a nyaralók és a par-
ti zónában épült hétvégi házak körül adódik. 
A horgászok szinte egész évben növelik a tó 
szervesanyag- tartalmát, mivel rengeteg ete-
tQanyaggal szinte trágyázzák a tavat, ami fel-
gyorsítja a hínárosodást és a tó feltöltQdését. 
A nyaralók a fürdQzéssel jelentQs mennyiség_ 
napolajat visznek be a tóba. A kis házak telje-
sen elfoglalták a parti zónát. Stégeket építettek, 
a parti részt kikövezték, nehezítve ezzel azt, 
hogy a víz a szerves hulladéktól (levelek, fa-
ágak) szabaduljon. Azokon a területeken, ahol 
nincsenek hétvégi házak, a parti zóna megfe-
lelQ. Most már a szigetek sem háborítatlanok, 
mert kis faházakat kezdtek építeni engedélyek 
nélkül, és ezzel megzavarják az ottani termé-
szetes környezetet.

VízminQség-vizsgálat

A kavicsbányatavak vízminQségi adottságait 
kezdetben elsQsorban a felszínre kerülQ talaj-
víz sajátosságai határozzák meg. A bányata-
vak vizének cserélQdése igen lassú, csak a pá-
rolgásból származó veszteséget kompenzálja 
bizonyos mértékig a talajvízbQl történQ után-
pótlás. Így a tó tulajdonképpen zárt egység-
nek tekinthetQ: ha egyszer szennyezQ anyag 
kerül a vizébe, az a lebomlásig benne marad. 
A tó vize a talajvízkészlettel szoros kapcso-
latban áll, így a bányató vizébe kerülQ szeny-
nyezQ anyag elszennyezheti a talajvizet, illet-
ve a talajvíz szennyezése megjelenhet a közeli 
kavicsbányató vizében is.

Szerettem volna magam is megbizonyo-
sodni a Kotró vízminQségérQl, ezért vizsgálatot 
végeztem a Dél-Zalai Víz- és Csatornam_ Zrt. 
laboratóriumának közrem_ködésével. A víz-
mintavétel a gyékényesi strand közelében tör-
tént három alkalommal: 2010 nyarán, Qszén és 
telén. A vizsgálati paraméterek: nitrát-, nitrit-, 
ammónium-ion, keménységet okozó kationok 
(Ca2+, Mg2+), szulfát, KOIps, pH és a fajlagos 
elektromos vezetQképesség.

A nitrogénformák (nitrit-, nitrát-, ammóni-
um-ion) mennyisége a vizek szennyezettségét, 
szervesanyag-tartalmát mutatja. A talajvízzel, 
csapadékkal bemosódó növényi tápanyagok 
(N és P vegyületek) az algák vagy egyes hínár-
fajok túlszaporodását idézhetik elQ, ezáltal más 
élQ szervezetek elszaporodását korlátozhatják, 
és rontják a tó horgászati, üdülési, strandolási 
célú hasznosíthatóságát.

A nitrittartalom egyik mintában sem muta-
tott mérhetQ értéket. A nitráttartalom esetében a 
nyáron mért érték (12,62 mg/l) még ivóvíznek 
megfelelQ érték. Az Qsszel és télen vett minta 
nitráttartalma jóval alacsonyabb, mint a nyá-

ri mintáé. Ebben szerepe lehet annak, hogy a 
mintavétel a Kotró strand részérQl történt, ame-
lyet nyáron nagyon sok turista látogat.

Az ammónia megjelenése a vizekben vala-
milyen friss szennyezQdésre utal. Az Qszi idQ-
szakban vett mintában az értéke növekedett, 
melyet okozhattak a vízbe hullott falevelek is.

A KOIps (kémiai oxigénigény) vizsgálattal 
mértük a vízmintában lévQ oxidálható anyagok 
mennyiségét. A módszerrel a szervetlen anya-
gok mennyisége, és bizonyos könnyen oxidál-
ható szerves anyagok mérhetQk meg. Értéke 5 
mg/l határérték alatt jó. Az eredmény mindhá-
rom esetben ezen érték alatti volt.

 A keménységet elsQsorban a kalcium- és 
a magnéziumsók okozzák a talajjal, geológiai 
képzQdményekkel való érintkezésbQl adódóan. 
Az összes keménység értéke mindhárom vizs-
gált minta esetében kisebb, mint a csapvíznél 
általában mért értékek. E szerint a vizsgált víz 
lágy víznek (esQvíz) minQsül.

A szulfátkoncentráció közegészségügyi 
szempontból nem játszik szerepet, de nagy ér-
ték esetén az emberi szervezetbe jutva hashajtó 
hatást válthat ki. Túl nagy töménység esetén a 
vízben lévQ beton m_tárgyakra agresszív (kor-
róziónövelQ).

Az elektromos vezetQképesség a vizek ás-
ványianyag-koncentrációját fejezi ki, ezzel a 
vizek lágyságát is jelzi, illetve a zavarosságát 
is mutatja. Az Qsszel mért érték jóval alacso-
nyabb a nyárinál, amelyet a két mintavétel 
közötti idQszakban lehullott nagy mennyisé-
g_ csapadék okozhatott. A pH mérésével a víz 
kémhatását állapíthatjuk meg. Az általunk mért 
értékek a lúgos kémhatás felé mozdulnak, fQ-
leg a nyári idQszakban.

Az eredmények azt mutatják, hogy a Kot-
ró vize ivóvíz minQség_. A tó elég mély ah-
hoz, hogy a belsQbb területeken jelentQs szer-
ves anyag feldúsulás nincs, illetve a bányászat 
következtében folyamatos vízpótlása van. A 
kiváló vízminQség annak is köszönhetQ, hogy 
a tó közelében folyik a Dráva, amellyel élQ 
kapcsolata van, és öntisztító képessége jó. Ezt 
a kavicsréteg is segíti, amely a legjobb sz_rQ-
réteg. A gyékényesi kavicsbányató Közép-Eu-
rópa egyik legtisztább viz_ tava, függetlenül 
attól, hogy több mint 50 éve bányászat folyik 
a területen. 

A Kotró élQvilága

A tó területén több védett növényfaj is él. Ilyen 
a mocsári nQszQf_, a hússzín_ ujjaskosbor és a 
téli zsurló. A tó környékén gyakori növény a 
nád és a gyékény.

Télen a tó a nagy víztömeg miatt csak ké-
sQbb vagy egyáltalán nem is fagy be, ezért 
ilyenkor vízimadarak ezrei fordulnak itt meg. 
Költési idQszakban gyakran látható a bakcsó, 
szürke gém, törpegém, rétisas, és vonuláskor 
halászsas. Találkozhatunk szárcsával, hattyú-
val, récefajokkal. Értékes szitakötQfajok élnek 
a tó környékén. A vízben megtalálható a tiszta 

vizeket kedvelQ édesvízi medúza. FQleg a nyári 
idQszakban jönnek a felszín közelébe.

A tó halállománya gazdag. A kotrói hal 
messze földön híres. Gyakori az amur, a har-
csa, a ponty, a keszegfélék. Gyakran számoltak 
be kapitális példányokról is. Az országos 
rekordlistás pontyot is itt fogták ki pár évvel 
ezelQtt. A kétélt_ek közül a kecskebéka, a bar-Qtt. A kétélt_ek közül a kecskebéka, a bar-
na varangy és a zöld varangy a leggyakoribb 
a területen. A hüllQk közül vízisiklóval, erdei 
siklóval, fürge gyíkkal találkozhatunk, a hábo-
rítatlan területeken idQnként egy-egy rézsikló 
és törékeny gyík is felt_nik. Néha látható a tó 
környékén mocsári teknQs is. Az emlQsök kö-
zül vízi cickány, a denevérek, a pézsmapocok 
képviselQi élnek itt nagy számban. Ez utóbbi 
egy amerikai jövevényfaj.

Összegzés

Gyékényes és környéke 1996-tól a Duna-Drá-
va Nemzeti Park része. A Nemzeti Park és a 
Kotró olyan természeti kincs, amelyet kihasz-
nálva fellendülhet a település. További lehetQ-
ségeket jelenthet a község és a tó fejlesztésére, 
hogy 2011 januárjában a Kotró megkapta a 
Somogyország kincse kitüntetést.

A bánya maximális kapacitása jóval na-
gyobb, mint a jelenlegi igény a kavicsra. A ta-
valyi évben tárgyalások kezdQdtek a horvátok-
kal, akik jelezték igényüket a magyar kavics-
ra autópálya építéséhez. Ha ez megvalósul, a 
nagy tavon kívül  másik két tavon is elindulhat 
az aktív termelés, és újra intenzíven bányász-
hatják Qket. Ezeken nem volt mélym_velés, 
így a 4-24 m mélység közti ásványvagyon ott 
van még a tavak mélyén. Ha az értékesítés le-
hetQsége adott lesz, ezt valószín_leg teljesen ki-
termelik. Mindemellett cél, hogy a vízminQsé-
get úgy tudják megQrizni, hogy az hosszútávon 
is megfeleljen az üdülQtevékenység, az idegen-
forgalom és a tó élQvilága által támasztott igé-
nyeknek. Ha ezt sikerül továbbra is megvaló-
sítani, akkor Sándor Olga szavai még sokáig 
igazak lesznek: „Ahol víz van, ott élet is van.”
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