
POGÁNY JÁNOS

MIÉRT NEHÉZ A MATEMATIKA?
A matematíkát .a nehéz tantárgyak közé sorolja a legtöbb ember. Sőt, ha

középiskolás máltjukról beszélnek, a legtöbben szinte kérkedve mondják, hogy
nem szerették, nem is értették a matematikát. Nem nekik való tudománynak
érzik. Sokan még azt is elmondják, hogy más tárgyakból a legjobbak között
voltak - a matematika azonban nem ment. Ismertem valakit, akiről tudtam,
hogy diákkorában az osztály legjobb latinistája volt, de jaj, a matematika! Csak
akkor tudott lefeleini, 1;1a. elsőnek hívták ki. De ha a tanár belekérdezett a fe
leletébe. vagy ha egy osztálytársa már megkezdte a felelést, és más betűt ta
lált használni, mint a tankönyv - akkor ő már csak beszekundázni tudott. Volt
olyan tanítványom, aki minden olyan példát meg tudott oldani, amilyennel egy
szer már foglalkoztunk, de ha csak kevés változás is volt a feladatban, a meg
oldása már nem ment. És bizony a tanulók nagy többsége ebbe a kategóriába
tartozik.

De csak a többsége. Mert van egy sokkal vékonyabb réteg, amely szerínt
a matematika a legkönnyebb tantárgy. Nagyzolás és hencegés nélkül állíthat
ják magukról, hogy matematikát alig, vagy éppen semmit sem tanulnak, leg
feljebb a házi feladatokat készítik el. De ezek megoldásához tized annyi időre

sincs szükségük, mint osztálytársaik zömének. És mégis jelesek. Hol van hát
az igazság? Valóban nehéz tantárgy a matematika?

Valóban az. De éppen ezért meg kell vizsgálnunk, hogy ott, ahol nehézségek
vannak, mik e nehézségek okai. Az ilyen természetű vizsgálatokban nincs hi
ány. Talán egyetlen tantárgynak sincs olyan gazdag didaktikai és módszertani
irodalma, mint a matematikának. Pedagógusok, pszichológusok és matematikusok
egyaránt keresik azokat az utakat, módokat, amelyekkel jobb eredményeket ér
hetünk el, mint manapság. De igazán megnyugtató sikerről, sajnos, még min
dig nem számolhatunk be. Ha akad is egy-egy kiváló eredményeket felmutató
pedagógus és iskolája, követői már nem míndíg tudnak a nyomukba lépni. Di
enes Zoltán és iskolája például forradalmat csinált a matematikatanítás terén:
kiváló eredményeket mutattak fel. Azután, amikor sikereik láttára elterjedt, sőt

több helyen kötelezővé lett iskolájuk módszere, vagyis amikor epigonok is át
vették módszerét: egyszerre kiderült, hogy ez az út sem eredményesebb, mint
az eddigiek. Sőt, a tanulók most már "számolni sem tudnak", amit az eddigiek
mégiscsak megtanultak.

Vannak, akik azt mondják, hogy azért nehéz a tanulók nagy részének a
matematika, mert nem a gyakorlati élethez kapcsoljuk. A gyakorlati életből kell
venni a feladatokat és problémákat. Majdnem azt mondhatnám : érdekeltté kell
tenni a tanulókat a tanulásban, akkor majd megy a matemartika. Mások azt
mondják, széppé kell tenni a matematikát: meg kell mutatni szépségeít, belső,

más szóval saját logikáját, és ezen az úton kell a tanulókhoz férkőzni. Ismét
mások szerint valósággal költészetté kell varázsolni, amit tanítunk. Ahogyan be
mutatjuk egy-egy költő szép alkotását és összehasonlítjuk más írók hasonló
munkáíval, úgy kell tennünk a matematikában is. Mutassunk rá, hogy a tanu
lóknak hosszadalmas, körülményes feladatmegoldásával szemben mennyível egy
szerűbben, tömörebben és éppen ezért "elegánsabban" is megoldható ugyanez a
feladat. Játékossá kéll tenni a matematikát - szól egy másik vélemény. Ne
is vegyék észre a tanulók, hogy matematikát tanulnak: mindent játékként is
merjenek meg.

Akik a tanulók oldaláról nézik a problémát és a modern pszichológiában
is jártasak, azok meg arra esküsznek, hogy a tanulókat aktivizálni kell. Ne
passzív befogadói legyenek a matematikai igazságoknak, hanem feldolgozói,
majdnem feltaláléí. A tanár szerepe ezért nem a tanítás, hanem a vezetés. Úgy
kell Irányítania a. tanulók munkáját, hogy szívesen dolgozzanak, eljussanak a
matematikai igazságok felismeréséhez, és így sikerélményeik révén szeressék
meg ezt a tudományt.

Ezek a vélemények mínd a tanítás-tanulás technikájának egy-egy vonását,
részletét ragadják meg, és éppen ezért mind tartalmaznak igazságot, de csak
részigazságot. Úgy érzem, hogy már itt ki kell mondanom, hogy nincs és nem
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is képzelhető el olyan egyetlen elv, amely egymagában megoldja a matematika
tanítás összes problémáját. Inkább az említett részigazságok szintézise vezet-
het eredményekre. '

Mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk magát a matematikát, és fel kell ku
tatnunk azokat a spectálls tulajdonságait, amelyek tapasztalataink vagy vélemé
nyünk szerint okai lehetnek a nehézségeknek. De nemcsak ezt akiindulópontot
kell megvízsgálnunk, hanem a célpontot is: a tanulót. Mik az oly sokszor fel
panaszolt nehézségek okai a tanuló részéről? Milyen hibáik, hiányaik okozzák
a valóban sokszor tapasztalt eredménytelenséget?

A matematikától a tanulóig vezető utat is meg kell vizsgálnunk. Melyik az
az út, amelyen a tanuló eljut a matematika megísmerésélg? A tankönyv és a
tanár, esetleg a tanuló jegyzetei. Mi a tankönyv szerepe? Látnunk kell a tanár,
a tanító pedagógus szerepét is, és· meg kell keresnünk azokat a híbákat.. hiá
nyosságokat, amelyek itt nehezítik meg a matematikát, illetve megtanulását.

Hogy keresnünk kell a jobb megoldásokat, azt a matematika állítólagos ne
hézségén kívül tapasztalataink is sürgetik. Az érettségi- és a felvételi vizsgála
tok néha igen gyengén sikerült dolgozatal ezt éppen olyan erővel bizonyítják,
rnint egyéni észleleteink. Egyszer egy érettségtri minden csoport egy-egy tagjá
tól megkérdeztem. hogyan szorzunk szorzatot egy számmal. Senki sem tudott
rá helyes választ adni, az utolsó csoportban kérdezetten kívül. 6 viszont be
vallotta, hogy erre a kérdésre már előkészítették.

Wagenschein mondja Die Tragik des Mathematikunterrichts című munkájá
ban: a legtöbb érettségiző, aki pedig a differenciálás és integrálás mesterségé
ben járatos, nem tud arra a kérdésre válaszolni, miért pozitív két negatív szám
szorzata, vagy pongyola diáknyelven fogalmazva: mínusszor mínusz miért plusz?

A matematikatanítás sokszor nagyon gyenge eredménye mutatía leginkább,
hogyatanulók elég nagy százalékának bizony. nehéz ez a tantárgy. Szándéko
san nem írtam azt, hogy "ez a tudomány", mert a középiskolában - az álta
lános iskolában még kevésbé - nem a matematika tudományát tanítjuk, ha
nem csak ennek a tudománynak a legelerneit. Nem a matematika tudományát
akarjuk elsajátíttatni, hanem csak e tudomány küszöbéig szeretnénk elvezetni
tanítványainkat. A matematika gondolatvilágával akarjuk megismertetni tanuló
inkat, továbbá a matematikai megismerés módszereivel - úgy, hogy ezek bir
tokában képesek legyenek a matematika tudományába is behatolni, és az ún.
felsőbb matematikát is tanulmányozni, megérteni. Másrészt a matematika taní
tásának az is feladata, hogy a gyakorlati életben felmerülő matematikai prob
lémák önálló megoldására képessé tegye a tanulókat. "A gyermek nem arra
született, hogy matematikus legyen, de arra igen, hogy találkozzék a matemati
kával. Tehát nem csak arra késztet bennünket a matematika, hogy megtanul
junk gondolkozni: magát a matematikát akarjuk felfedezni, mégpedig mínt
olyan valamit, ami emberi mivoltunkhoz tartozik. Aki a matematikummal nem
találkozik, az az embert sem ismeri." Ez az utóbbi gondolat Wagenscheintől

származik.
Itt két kitérő megjegyzést kell tenni. Először: éppen azért, mert mindössze

csak a tudomány küszöbéig akarunk eljutni, szembe kell szállnunk azzal a
közhíedelemmel, hogy a középiskolai matematika sok ember számára már olyan
nehéz, hogy szinte megtanulhatatlan. Másodszor: amikor megállapítjuk, mit ta
nítsunk matematika címén a középískolában, akkor elsősorban nem a matema
tika tudománya irányít bennünket, hanem egyéb szempontok. A középiskola ket
tős arcú iskola: részben az egyetemi tanulmányokra készít elő, részben bizo
nyos életpályakra. Amikor tehát azt keressük, hogy mit tanítsunk, azt kell, sze
münk elé állítanunk, hogy - véleményünk szerint - mire lesz szüksége a
felnövekvő generációnak. Ez magyarázza meg azt, hogy a tantervek nem merev
építmények, hanem gyakran nagyon is sok változásnak vannak kitéve.

(A MATEMATIKA) Ezek után láSSUK, mílyen gátló tényezőknek van sze
repük a matematikatanulás és -tanítás szellemi tevékenységében. Először azt
nézzük meg, mílyen nehézségeket támaszt maga a matematika.

A legnagyobb vád a matematika ellen az, hogy száraz tudomány. Egy an
gol diák geometria tankönyvének margójára ezt a versikét írta: Ha még egyszer
vízözön találna lenni, / ne ám, hogy felkéredzkedj valami bárkára! / Ide gye
re: / ha az egész világ víz alá süllyed is, / ez a könyv - száraz marad.
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Mit jelent ez a vád? A többi tudomány nem száraz? De igen, ha szárazon
adják elő. A matematika fokozottabban azzá lehet; mert mindig szigorú logi
kával építi egyik igazságát a másikra. Ezt a tulajdonságát Wagenschein "Turm
charakter'l-nek nevezi. Sokan ebben a "Turmcharakter"-ben, a matematika bel
ső logikájában látják a fő nehézséget. Azt szekták mondani: Afrika földrajzát
megtanulhatja a diák Azsia földrajzának ismerete nélkül is (ami persze csak
részben igaz), a matematikában viszont egy részlet nem ismerése, vagy meg nem
értése a következő részek meg nem értését okozhatja.

Ami a matematika "logikus tudomány" mivoltját illeti, erre az a válaszunk:
valóban logikus tudomány, de minden tudomány az. Minden tudomány felté
telez bizonyos logikai készséget a tanulóktól, de egyben nevel is logikára. Ezt
teszi a matematika is. De csak akkor, ha a tanításban valóban logikára építünk.
Míndig büszkén emlegetjük, hogy a matematika a leglogikusabb tudomány; és
leginkább a matematika tanítja meg logikus gondolkodásra a tanulókat. Néhány
évvel ezelőtt, pontosabban az 1961/62-es tanévben olvastam Steiner Logische
Probleme im Mathematikunterricht címú tanulmánysorozatát. Kénytelen voltam
megállapítani magamról, hogy éppen én, a matematikatanár, vétek legtöbbet a
logika ellen. így azután természetes, hogy nehéz a matematika. Eszembe jut
van der Waerden mondása: "Csak az igazságot lehet megérteni; ami nem .igaz
ság, azt megérteni nem lehet, legfeljebb elhinni". Hány tanulónk mondhatná
el magáról, hogy ő inkább elhiszi, mint érti a matematikát?

Egy további, szintén a matematika természetéből következő nehézség az,
hogy absztrakt fogalmakkal dolgozik. Maga a számfogalom is absztrakció ered
ménye. De a legegyszerűbb geometríkaí fogalmaink is absztrakciók: pont, egye~

nes, négyzet, kör stb. Ez is nagyon megnehezíti a matematika tanítását, illetve
tanulását. Egyrészt fogalmaínkra nem tudunk úgy rámutatni, mint a konkrét
tárgyakra. másrészt az absztraháló tehetség sincs meg minden tanulóban a kel
lő mértékben. A matematika fogalmait hosszadalmas absztraháló munkával kell
kialakítanunk. Ez sokszor nehéz és sok időt kívánó munka. Elhanyagolása pe
dig lehetetlenné teszi a továbbhaladást. Ha például nem alakítottuk ki a tanu
lóban a határérték fogalmát. erre a számára "nem létező" fogalomra nem épít
hetjük fel a differenciálhányados fogalmát. Igen sok tanulónál ez okozza a cső

döt. A legegyszerűbb - nekünk legegyszerűbbnek tűnő - fogalmakat sem is
merik. Egyszer egy harmadikos gimnazistától azt kértem, mondjon egy szor
zatot, Nem tudott mondani. Természetes, hogy gyenge volt matematikából. És
miért ne lenne? Ilyen körűlmények között természetes, hogy nem is szerette a
matematikát.

A matematika absztrakt mivoltával függ össze egy másik nehézség, amelyet
csak röviden akarok érinteni. Ez a matematika nyelve. Sok tanuló számára a
formanyelvével közölt igazságok (például az ún. képletek) nem mondanak sem
mit. Éppen olyan idegenül állnak velük szemben, mint egy sosem hallott nyel
ven beszélővel szemben.

Itt kell említenünk, hogy fogalmaink elnevezését (nevét) a köznapi életből

vesszük, de mivel a két szóhasználat nem pontosan ugyanazt a fogalmat jelenti,
ebből igen sok félreértés támad. Mindig nagyon pontosan kell tisztáznunk fo
galmaink körét és tartalmát. Ha ezt elmulasztjuk, vétünk a logikai tisztánlátás
ellen. Ez sokszor kínosnak látszó precizitás, és sok embernek, főként gyerme
keknek és serdülőknek, nem ízlik.

A fogalmi tisztánlátással van összefüggésben, hogy ha egy matematikai
igazságot kimondunk, azt érteni is kell. A köznapi beszédben ezt amondatot:
"Tegnap 'délután kisétáltam Mariskával az erdőbe ibolyát szedni" - mindenki
megérti akkor is, ha szeme előtt nem jeleníti meg sem az erdő, sem az ibolya,
sem az ibolyaszedés képét. De ha ezt mondom: "A háromszög bármelyik belső

szögfelezője a szemköztí oldalt a másik két oldal arányában osztja" - ezt csak
az érti meg, aki felidézi szeme előtt, tehát látja a háromszöget, a szögfelezőt,

és tudja, mít jelent egy szakaszt másik két szakasz arányában osztani. A ma
tematikában jártas embernek erre nincs szüksége, de aki nem otthonos a ma
tematikában, és nem szokta meg a sajátos szellemi tevékenységet, annak tu
dása verbális szinten marad, tehát csak formális lesz.

A matematika az a tudomány, amelyet nem tudni, hanem érteni kell. Sőt

ennél is tovább kell mennünk, A matematika tudásszintjei a következők: a
legalacsonyabb szint a kívánt (vagy előírt) tudásanyag verbális ismerete. Ez
tulajdonképpen nem is nevezhető tudásnak. A második, jóval magasabb szint a

194



tanult, megismert anyag értése. De ez sem minden. Aki a megszerzett anyagon
nem tud uralkodni, az nem mondhatja magáról, hogy tudja is a matematikát.
A matematika épülete egységes épület, de aki ezt az egységet nem látja, aki
csak mozaikokat lát, az éppen a legszebb élménytől van megfosztva. Az ilyen
ember számára a matematika részeinek a megértése és megtanulása sokkal ne
hezebb, mínt annak, aki valamilyen módon egységben látja az egészet. Ez azért
is fontos, mert a tudásszint következő fokozata: az alkalmazni tudás. Ennek
iskolai vetülete a feladatok önálló megoldása. Milyen feladatokról van itt szó?
Nyilván nem a már látott, megoldott feladatokról, és nem az ún. rutin és gya
korló példákról. Ezeknek is megvan a matematika megtanulásában a maguk
fontos szerepe. (Például egy-egy fogalom kialakításában, a megszerzett ismere
tek rögzítésében stb.) Olyan feladatok megoldásáról van szó, amelyek a tanult
ismeretek mozgósítását, analízisét, részekre bontását, majd új formába öntését,
szintézisét igénylik. Vagyis ez a magasabb szint a tudásnak a statikus állapot
ból a dinamikus állapotba emelését jelenti. Ezt a követelményt általában így
fogalmazzuk meg: legyen a tanulónak készsége közepes nehézségű feladatok
önálló megoldására. Csak mellékesen említem meg: a tudásnak ez a foka ele
gendő ahhoz, hogy középískolában jeles minősítést kapjon a tanuló, de nem
elégséges ahhoz, hogy .maternatíkusnak" érezze magát. Mert matematikus a
szó igazi értelmében csak az, aki látja a matematikát; aki a mindennapi élet
különböző szltuácíóíban észreveszi a matematíkumot, aki teremti, megalkotja a
matematikát.

Wagenschein még két olyan okot említ, amelyek a matematika természeté
ből fakadnak és szerepük van abban, hogy a matematikát nehéz megtanulni.
Az egyik ok az, hogy a matematika-tudás automatizálódhat. Vagyis bizonyos
"praktikákat" elsajátíthat olyan tanuló is, aki az egészből semmit, vagy alig
valamit ért. Például nagyon jól tudja a törtekkel való műveletek szabályait,
nemcsak elmondani, de alkalmazni is, bár fogalma sincs arról, hogy mi miért
történik. Még fokozottabb mértékben igaz ez az algebrára és dífferencíálszá
mításra, Nagyon ide kívánkozik egy matematikus tréfás mondása: "Az arabok
(az algebra feltalálói) azon törték a fejüket, hogyan mentesítsenek bennünket
a gondolkodás kötelezettsége alól". Pedig a matematika szabályait, azonosságait
(automatizmusait) azért használjuk, hogy hozzásegítsenek bennünket magasabb,
vagy ha tetszik, mélyebb gondolkodási szinthez. Arra valók, hogy ne kelljen
mínden esetben a legelemibb logikai lépésekig visszamennünk. Ezáltal gondo
latmeneteink meggyorsitását teszik lehetövé. De ha puszta automatizmusokká
válnak, vagyis elszakadnak a megértés szellemi funkciój ától, akkor egyszerűen;

veszedelmesek. Különösen azért káros ez .a meg nem értésen alapuló, inkább
manípuláló matematika, mert meglehetősen könnyen elpalástolható. Sok esetben
maga a tanuló sem tud különbséget tenni tudás és értés között. Egy érettségi
előtt álló leány vallomásából való a következő idézet: "A táblánál lefeleltem a
leckét, bebizonyítottam a tételt, kihoztam a helyes eredményt, x = 2-t; de- sen
ki á jelenlévők közül nem vette észre, hogy az egészből nem értek semmit."

A másik tényező, amely - Wagenschein szerint - megnehezíti a matema
tika tanulását, egészen megdöbbentő. Ű maga is kétéld fegyvernek nevezi. Ez a
fegyver: a matematika alkalmazhatósága. Valóban elgondolkodtató Wagenschein
nek ez a megállapítása. Hiszen láttuk már azt a véleményt, hogy a matemati
kát úgy kellene vonzóbbá tenni és ezáltal könnyebbé a megtanulását. hogy az
életből, vagyis a gyakorlatból vett problémákat visszük a tanulők elé. Olyan fel
adatokkal foglalkozunk, amelyek érdeklik őket. És most azt kell hallani, hogy
ez teszi nehézzé a matematikát? Az ellentét feloldása abban van, hogy az életből,

vagy az egyes tudományok területéről vett példák csak annyiban segítik a ma
tematika megszerettetését és megértését, amennyiben azokat le tudjuk egysze
rűsíteni a kellő szintre. De ezzel lényegében el is szakadunk bizonyos fokig a
gyakorlattól és az illető tudománytól, amelyből a példát vettük. A sajátos tudo
mányos problémák megoldásának színtere nem az általános műveltséget közve
títő középiskola, hanem a szakiskolák.

A fenti véleményt erősíti meg Katona Gyula és Szász Domokos cikkének
(Magyar Nemzet, 1974. márc. 8-i szám) következő gondolata; "Véleményünk sze
rint a matematika bármilyen színtű oktatásában a célnak annak kell lennie,
hogy a teljes matematikát oktassuk, bemutatva annak belső logikáját is, al
kalmazhatóságát is. A csak segédeszköz jellegű oktatásnak az eddigiek mellett
még egy hátránya van: a tanulók érdeklődését és szeretetét képtelen felkelteni!'
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("PONGYOLA" MATEMATIKA) Mielőtt a tanulók felé fordítanánk tekinte-
_tünket, még egy problémát tisztáznunk kell. Van olyan vélemény, amely sze
rínt azért nehéz a matematika, mert kétféle matematika van. Egy szígorú, vas
logikával felépített és egy pongyola. Ez a kettősség zavarja meg a tanulókat.
"Anélkül, hogy a részletekre kitérnék, azt kívánom állítani, hogy összetéveszt
jük az idealizált absztrakciókat a valódi világgal. A valóságnak vannak egzakt
törvényszerűségei, ezek nem kevésbé egzaktak, mint az absztrakt matematika
szabályai, csak jóval komplíkáltabbak" (Magyar Nemzet, 1974. febr. 5-i szám).
Nem hinném - tapasztalatáím alapján sem -, hogy valóban itt van a ma
tematika megtanulásának valódi nehézsége. Hiszen éppen a fenti idézet mondja,
hogy a "valóságnak vannak egzakt törvényei, .. , csak jóval komplikáltabbak".
Nos, mi azt· az absztrakt matematikát tanítjuk, melynek egzakt szabályai egy
szerűek is, mert a való világ fogalmairól (fürdőmedence, "téglalap" alakú asz
tal) lefejtjük a lényegtelen tulajdonságokat (például kőből van a medence, fá
ból készült és barnára van festve az asztal), és csak a "téglalapra" jellemző,

lényeges tulajdonságokat emeljük ki. Természetes, hogy az ezekre talált egzakt
"szabályok", vagy ha így tetszik: törvények csak megközelítően érvényesek a
valóságos tárgyakra. Tehát például, ha az én absztrakt téglalapom területére
azt kapom: "Úgy határozhatom meg területe mértékszámát, hogya magasság
és az alap hosszúságának mértékszámatt összeszorzom", - azt a leggyengébb
tanuló is tudja, hogy ha ezen az úton számítom ki a téglalap alakú asztalom te
rületét, közelítő értéket kapok csak. De ez a kpzelítő érték gyakorlatilag olyan
jó, hogy aggályoskodás nélkül elfogadhatom igaznak. Ebben nincs nehézség.

Ami a pongyolaságot illeti, a logikai nevelés szempontjából .igen káros: sok
hiba forrása. De ki kell jelenteni, hogy a közelítő számítások nem tartoznak
a "pongyola matematika" fogalmába. (De ezt nem is állítja egyetlen matemati
kus sem, legfeljebb a hozzá nem értőket téveszti meg az elnevezés.) A közeli
tő számításoknak megvannak a maguk szígorú és logikus, egzakt törvényei. Nagy
előnyük, hogy hűségesebben írják le a valóság viszonyait, még ha törvényeik
néha bonyolultabbak is.

Sajnos van pongyola matematika is. Tudniillik vannak olyan látszólagos
'bizonyítások, amelyek vétenek a logika szabályai ellen. Hogy miről is. van itt
szó, azt egy egyszerű példán könnyebb megmutatni. Allítern : minden szakaszos
(tiszta, vagy vegyes szakaszos) tizedes szám felírható közönséges tört alakban.
Ezt egy példán igazolom. Legyen: a = 0,232323... Hogy állításomat igazolhas
aam, szorozzuk meg ezt a számot 100-zal. 100.a = 23,2323 .. , Most vonjuk ki
ebből a számból az előzőt, vagyis a-t. Eredmény: 99.a = 23. Innen: a = 23/99.
Ezzel a tételt Igazoltam. Igen ám, de súlyosan vétettem a logika ellen. Hol van
a vétek? A középiskolában nem ígazoltuk, hogy a végtelen tizedes számot úgy
kell szorozni egy számmal, jelen esetben lOO-zal, mint a véges tizedes számo
kat. Milyen címen merem a véges tizedes számokra talált törvényt átvinni a
végtelen szakaszos tizedes számokra? Ehhe?: nincs jogom. És ha mégis megte
szem? Először is vétek a logika ellen, másodszor esetleg téves tételhez jutok,
és végül harmadszor vétkezem a nevelés törvénye ellen, mert mint matéma
rtikatanárnak feladatom, hogy logikus gondolkozásra neveljem a rám bízottakat.
És ehelyett becsapom őket. A becsületes eljárás itt az, hogy vagy nem beszé
lünk erről a tételről, vagy ha mégis beszélünk, akkor csak közöljük és meg
mondjuk, hogy később, ha meglesz a szükséges apparátusunk. majd bizonyítani
is fogjuk.

De van a logikai nevelésnek másik módja is. Megmondom, hogy a tételt
most még igazolni nem tudom. "De ismerek egy bizonyítást, amelyben egy, il
letve két lépés vétek a logika ellen. Tessék megfigyelni, és megmondani ne
kem, hol csa1tam!" Ez az eljárás először is élénkíti a tanítást, tetszik a tanulók
nak, megfeszítik értelmüket: keresik a hibát, élesedik logíkájuk, Különösen ak
kor következik ez be, ha ezt a logikai hibát azután külön is megtárgyaljuk.
Megbeszéljük, és belátjuk, hogy a speciális esetből sohasem szabad az általá
nosabbra következtetni. Ezt könnyű egyszerű példával is szemléltetni: a négy
zet átlói rnerőlegesek egymásra, ebből nem következik, hogy a paralelogramma
átlóí is merőlegesek egymásra, pedig a négyzet is paralelogramma. Viszont a
paralelogramma átlói felezik .egymást, tehát felezik egymást a négyzet átlói is,
hiszen a négyzet is paralelogramma. Az ilyen természetii hiba sokszor fordul
elő tanítási gyakorlatunkban,. ha nem figyelünk rá. Egyszer megkérdeztem egy
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tanárt, hogy a negatív egész és a tört kitevős hatványok műveleti azonosságal
miért olyanok, mint a természetes szám kitevőjű hatványoké? Válasz: mert a
hatvány hatvány. Ez ugyanaz a logikai hiba, mint az előbb megtárgyalt.

A pongyola matematika fogalmába tartozik még sok minden más is. Ilye
nek: amikor valamely fogalmat, például. számkört egy betűvel jelölünk, de nem
közöljük a betű jelentését, vagy nem írjuk le pontosan azt, hogy a betű me
lyík számhalmaz elemeit jelenti. Pongyolaság, amikor közlünk egy képletet,de
a betűk jelentését már nem adjuk meg. Pongyolaság, ha bebizonyítok egy té
telt, és nem adom meg az érvényességi körét. Egyszer egy látogatásom alkal
mával a szaktanár levezette a kör érintójének egyenletét, mégpedig úgy, aho
gyan a könyvben volt, csak nem hívta fel a tanulók figyelmét arra, hogy a
tárgyalt esetben a kör mílyen speciális helyzetű. A levezetés utánkihívott a
táblához egy tanulót, lediktált egy kör-egyenletet, és felszólította a felelőt, hogy
határozza meg. a kör érintőjének egyenletét egy megadott pontban. Mivel ez II
kör nem a bizonyításkor használt speciális helyzetű volt, a tanuló pedig az
imént levezetett képletet használta: rossz eredmény jött ki. Erre a tanár szidni
kezdte a tanulót: "Mondtam, hogya példát míndíg gondolkodva kell megol
dani; egyébként is, az előbb megismert eredmény nem mindig érvényes." Ez
tipikus példája a pongyola matematikának, vagy pontosabban a pongyola ma
tematikatanításnak.

Amikor az egyenletek megoldásakor "átviszünk~' ellenkező előjellel egy ta
got, vagy amikor a szorzót osztónak visszük át, vagy "keres21tbe szorzunk", mind
olyan kifejezés, amelynek jelentését a tanár világosan láthatja, de a tanulókat
megtéveszti. A gyakorlatból tudom, mílyen sok hiba forrása ez. Az ilyen ki
fejezések következménye az is, hogy a tanuló "elhagyja" az egyenlet mind a
két oldalán az 19-t. .

A logikai tisztánlátás hiányát bizonyítják a definíciók és tételek összekeve
rései. (Például bizonyítják,hogy a? = 1). A definíciók elmondásánál előforduló

hibák: a túl szűk, vagy a nagyon tág definíciók. Például: mi a paralelogram
ma? A paralelogramma négyszög. A másik véglet: a paralelogramma olyan
négyszög, melynek szemköztí oldalai párhuzamosak és egyenlők, átlói pedig fe
lezik egymást. - Igen gyakori hiba a logika ellen, hogy bebizonyítunk egy té
telt, és azután - anélkül, hogy ennek j~gosultságát igazolnánk - a tétel for
dítottját használjuk fel. (Abból, hogy a. 4-gyel osztható számok párosak, nem
következik, hogy minden páros szám osztható 4-gyel.) - Találkoztam értelmet
len kifejezésekkel is: "Ez a két háromszög hasonló, mert megegyeznek két szög
ben és egyoldal arányában." - Igyekeztem minél több példáit hozni, és le
hetőleg különböző területekről, hogy megmutassam, mennyit lehet hibázni a
logika ellen, és így megnehezíteni a matematika megértését. Valóban ez a pon
gyolaság nagy kerékkötője a matematika megszerettetésének is.

(Folytatása következik)

Hesdhetném

Kezdhetném megszokott módon díszes jelzőszerkezeteket hazudva
kezdhetném sikolt6n
üvöltve
lábaitok elé borulva

csak talpatok ne érintse lelkem

miért nem mondunk el mindent egymásnak hisz én is csak beszélek
leülhetnénk egymás mellé őszinte mosolyok árnyékában
míg valaki azt nem mondaná:

INDULUNK
KELJETEK FEL
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