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Amikor beszélgetni kezdtünk, s fürge mozdulattal arrább lökte az ütott-kopott
fotel karfáján elnyúló inget, rögtön tiltakozott: "Nem, ez nem papi sors! Inkább
írja, hogy tanári!" A kettő mégis szétválaszthatatlan, Mert Pogány János, aki
túl a hetvenen is tanári hivatását gyakorolja, mégpedig a régi hévvel és lendü
lettel: pap. Piarista.

Hogy mílyen tanár? Erre vonatkozóan hadd mondjam el személyes tapaszta
latomat. Már jó néhány éve tanítottam, arnikor egy téli vagy tavaszelői napon
megtartották az iskolában a számtan-fizika versenyt. A tételek lezárt borítékban
érkeztek, s amikor a komor ábrázatú matematikusok Iölbontották, az egyik példa
fölött nagy tanácstalanság támadt. Mit tagadjuk? Egyikük sem tudta megoldani!
Tízpercben riadt kupaktanács ült össze a szűk tanári szebában. Már az asztalra
is rajzoltak, körök nőttek a dolgozatfüzetek hátlapján és a papírlapokon. szögek
meredtek a levegőbe. A megoldás sehogy sem akart megszületní. "No, mit szólsz?
- fordult hozzám szernüvege mögül az a tanártársam, akit a gyerekek nemes
egyszerűséggel tigrisnek becéztek. - Ezeknek elment az eszük, hogy ilyen példá
kat küldenek le!"

Alltarn a, példa fölött. S egyszerre visszaszálltam az időben. Az öreg fekete
táblához, amelynél rendszerint úgy éreztem magam a matematíkaórákon, mint
Karinthy rossz tanuleja. Pogány tanár úr ott körözött körülöttem, kezében a
krétával, melyet egy dühödtebb pillanatában úgy tört össze. hogy csak romjai
maradtak. "Mi lesz magából, maga szerencsétlen l" És reménytelen dühvel oda
vágott öklével szegény táblára, holott az nem tehetett semmiről. Ekkor történt
a csoda. Agyarnban világosság gyúlt, kiragadtam a "tigris" kezéből a feladatot,
és rajzolni kezdtem. Mit nyújtsam tovább? Megoldottam a példát! "Ez is egy
megoldás - a számtantanárok kicsit ironikusan mosolyogtak, de érezni lehetett
megkönnyebbülésüket -, persze lehet másképp is. Most maradjunk mégis ennél!"
A "tigris" még visszafordult az ajtóból: "Téged ki tanított a gimnáziumban?"
"Pogány János!" - vágtam rá büszkén. "Ja!" - és ismét becsukta a félig nyi
tott ajtót. "Mesélj valamit róla!"

Mit tudunk mí a tanárainkról ? Mit a papjainkról ? Mióta készülódtem erre a
látogatásra! Hátha negyedszázad távolából sikerül megfejteni valami titkot. De
amikor a nyár elején azt írtam Pogány tanár úrnak, szerétnék vele beszélni,
azt válaszolta, most a következő évi munkát készíti elő, nem ér rá. A következő

tanév, hol van az még! Vajon mit csinál ilyenkor fr paptanár? A gyerekek szét
szóródtak a szélrózsa minden irányába, a felvételizők is megkapták már az érte
sítéseket, különben is, harminc fok van árnyékban. Sehogy sem jelent meg lelkem
vásznán Pogány János, amint a következő tanévre készülődik.

- Nem hiszi? - az íráasztalához siet. - (Istenem, mindig így rohant! Már
becsöngetés előtt ott cirkált az osztály előtt, s alig ültünk a helyünkre, márís
berobbant, mint a bomba, s a katedra felé loholtában három nevet ordított, akik
arcukon a vértanúság nemes érzésével ügettek ki a házi feladatokat rejtő Iüze- •
tükkel a táblához, míg a többiek dermedt némaságukban is bizonyos megköny
nyebbülest éreztek. hiszen, ha tíz percre is, de eltelódott kívégzésük időpontja.)
- Nézze, ezeket a példákat gépeltem.

Miközben a vaskos kötegeket lapozgatom - bevallom, egy szót sem értek
az egészből -, laposan píslogok körül, hátha látok valami érdekeset. valamit, ami
közelebb segít az én rejtvényern megoldásához. De semmi. Az íróasztaion példás
rend, és egy köteg füzet. A kerek kis asztalon öt-hat citrom, sárgán villognak a
beáramló napfényben. Körben könyvespolcok, irgalmatlan súly nehezedik rájuk.

- Nézze. Mínden évben én tartom az előkészítő szakkört. Aki arra jelent
kezik, gépelve kapja meg a feladatokat. Nyáron átnézern az előző év felvételi
példáit, azokból csinálom ezeket. Aki az első néhány alkalommal elér egy bizo
nyos pontszámot, bekerülhet a második csoportba. Itt már nehezebbek a felad
ványok. A harmadikban még nehezebbek.

A szekrényhez ugrik, Iurnérlemezböl készült, barnára pácolt táblát ragad elő.

A tábla közepére gépelt névsort kasírezott. A nevek mellett pirossal és kékkel ll.
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számok, amelyek azt jelentik, az iUetó hány pontot ért el a különböző meaetek
során.

- Kétszer egy héten van a szakkör, héttől nyolcig. Az egyik alkalommal van
a feladatmegoldás, a másikon megbeszéljük. Meg kell szokníok a felvéteUk Jég
körét! Nehogy nekem csődöt mondianakl

- Miért, szeletak csődöt mondani?
- Erről is vannak [egyzeteím, - Új papírhalmot ragad elő. - Az utóbbi

években két diákom nem felelt meg a felvételln. Az egyik nem járt a szak
körre, a másik rövidzárlatot kapott. A gyengébb idegzetűekkel előfordul. Alta
lában azonban jól megfelelnek.

Kicsit szerényerr fogalmazott. Az, hogy valalctit Pogány János tanított, olyan,
rnínt a Kiváló Aruk Fóruma márkalelzése.

- Amikor jött, éppen jegyzeteket készítettem az osztályomba járókról. Ta
valy is én tanítottam őket.

- Nem ismeri őket eléggé, tanár úr?
- Csak átvezettem a tavalyi feljegyzéseket az idei noteszomba. így ponto-

sabban látom a fejlődésüket. Figyeljen ide! Felolvasom az egyiket!
Lassan, tagoltan olvas, Kispap korában olyan rosszul olvasott, hogy amikor

rákerült a sor az előimádkozásnál, egy héttel előtte gyakorolni kezdett. Aztán
a döntő pillanatban összefolytak szeme előtt a betűk. "Olyan marhaságokat 01
vastam, hogy kihajítottak l" Megtudom. hogy X az elmúlt tanévben e~y februári
órán nevetgélt, Márciusban nem figyelt, áprilisban ismét nevetgélt.' "Kidobtam
az óráról." Ez az utolsó mondat. 0, ezek a "kidobások" még félelmetesebb konf
liktusok kezderei voltak! Mert ilyenkor Pogány tanár úr nem bömbölt, hogy re
zegtek az ablaktáblák. hanem egészen halkan, színte szívélyesen beszélt. Ezek
döbbenetes percek voltak, Lassan jött be az osztályba, iratcsomóját az asztalra
helyezte, aztán végighordozta rajtunk a tekintetét, mely telve volt lemondással
és számonkéréssel. "Most elmesélek maguknak egy érdekes dolgot ....,.. kezdte,
és mi a tökéletes bánat felindításán fáradeztunk. - Tegnap délután mentern
az utcán. És akkor - körülszemlélődött az osztályon, melynek minden tagja
rémülten latolgattá, hol is járt tegnap, ezen az ominózus délutánon -, és kép
zeljék - itt hatásos szünet következett -, de el sem tudják képzelni, mi tör
tént! 'I'alálkoztam az egyik tanítványommal, és ... és - nem köszönt nekem!"
Dermedt csönd volt. Hálát adtam az egeknek, hogy apám a leckéimhez kény
szerített, így nem szabadultam be a városba. Pogány tanár úr rnerőn ránézett
valamelyik. társunkra. s ezt mondta, még rnindíg pianóban, egy robbánni készülő

bomba rettenetes energiáját tartogatva a békés felszín alatt: "Ugye ... ?" Itt a
név következett, melynek viselője halálra vált ábrázattal emelkedett föl helyé- ~

ről, lelkét az égiek pártfogásába ajánlva. És aztán - de a többire borítsunk
fátyolt. Már régen elvégeztem az egyetemet, tanítottam, s valószínűleg én rémisz
tettem a diákjaimat. de még míndig visszajártak álmaimba ezek az emlékképek.
Zuhantam lefelé a sötétben, il közben Pogány tanár úr hangját véltem hallani:
"Ugye ... ?"

- Ma már szelíd ember vagyok. Megtanultam. hogy az embereket tísztelní
kell.

Halk kopogás hallik. A tanár úr kisiet a folyosóra, csendes szóváltást hallok.
Azaz nem is szóváltást, meglehetősen egyoldalú monológ ez.

- Minden reggel bekérem a házifüzeteket - huppan vissza a rugóit muto
gató fotelba. - Nyolcra itt vannak a füzetek, Mire órára megyek, átnézern vala
mennyit.

- Mindennap?
- Mindennap, Két tüzetük van a gyerekeknek. Az egyik mindíg nálam.
A könyvespolcokat nézegetem. Félelmetes könyvtár.
- Ezen a polcon vannak az iskolai könyvek. A világ minden részéből meg

hozatam a számtankönyveket. Ma is kaptam egy csomagocskát az NDK-ból.
Sosem lehet tudni, hol mit csinálnak okosabban. rnínt mí ... Erek folyóiratok.
ezek itt matematikai szakkönyvek. Itt meg - az ágy feje fölötti kisebb polera
mutat - a fizikai könyveket tartom. A teológia lassan a legfelső polcokra
szorul.

- Mit szekott olvasni, tanár úr?
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- Mit? Hát, matematikát!
- Regényeket?
- Ritkán. A nyár elején is kaptam valamit, ejnye, rru IS a címe - ásni

kezd egy halomban -, nem találom, a fene egye meg! De nem is baj! Marhaság!
Pár cédula hullik a földre. Oravázlatok.
- Minden évben új óravázlatot írok.
- Mióta tanít, tanár úr?
-Ezerkilencszázharminckettőbenkezdtem.
- És mínden tanévben újra írja az óravázlatolcat?
- Nézze, egy nagy német fizikus azt mondta - mellesleg tanított is -, sosem

tanítom kétszer egymás után egyforma módon a fizikát. Hát, én ezt elmond
hatern a matematíkáról.

- Sok volt tanítványa jár vissza?
- Nem mondhatnám. Tudja, akik a szakmában maradtak, nagyon elfoglalt

emberek. Akik meg más pályára léptek, azok a szígorú tanárra emlékeznek, aki
színte megközelíthetetlen volt a számukra.

Megközelíthetetlen? Ez megint túlzás! A hétfői órák mindig ,a nagyszünet
után következtek. Pogány tanár úr a becsöngetés előtt tíz perccel jelent meg a
folyosón az elmaradhatatlan paksamétával, hatalmas kulcscsomót csörgetve, Rö
videsen' valóságos gyűrű fogta körül, Gunyoros megjegyzések röpködtek. Hja,
kikapott a Vasas! .

- Jár még tanár úr meccsrej
- Nem is jártam én soha!
- Hát a Vasas?
- Az inkább a diákok kedvéért van! Egyszer láttam a csapatot, amikor e.

bécsí Rapid ellen játszott KK-döntót a Népstadionban. De már arra nem ern
lékszem. .kitől kaptam a jegyet.

- És a televízióban?
- Ha jó meccs van, szívesen megnézem, A válogatottat azonban nem merem.

Nagyon izgulok.
- Még mit néz szívesen?
- A jó krirniket, A bűnös felkutatásának folyamatában is van matematika.

A jó nyomozó jó matematikus.
- Kérem, mesélje el, hogyan telik egy napja.
- Reggel négykor kelek. Koránébredő ember vagyok. Gyakran mások is

megkérnek, hogy ébresszem föl őket. Imádkozom, borotválkozok ..•
- Emlékszem, annak idején szakálla is volt tanár úrnak.
- Sík Sándor engedte meg, hogy szakállt viseljek. De mondtam már magá-

nak, hogy az élet megtanított tisztelni az embereket. En annak idején nem
sokat törödtem magammal, Most már tudom, hogyaborotválkozással megbecsü
löm a másikat. Es a diákok is emberek, őket is meg kell becsülni.

- Kérem, folytassa!
Ötkor reggel én misézek a főoltárnál. Minden reggel. Negyed órával a szent

míse kezdete előtt lemegyek a sekrestyébe, átnézem a szövegeket, mert mindén
szövegrészt hangosan mondok és olvasok, és mondtam már, nem voltam valami
jó olvasó sosem. Mise után megint imádkozom, aztán följövök a szobámba, II
elmondom a breviárium reggelre vonatkozó imáit. Készüigetek is az órákra,
meg lassan befutnak a füzetek, azokat [avítgatom.

- A délelőtt eltelik, gondolom, az iskolai munkával, Mit csinál, tanár úr,
délután?

• - Tulajdonképpen az ebéd utáni órák az iskolai munka meghosszabbításai.
Egész délután jönnek a diákok, kinek ez, kinek az a problémája. Igyekszem
segíteni nekik.

- Hánykor szokott lefeküdni?
- Fél tíz körül,
Van, persze, hogy a városban akad dolga..Gyakran látni, amint a Kálvin

téren lohol végig, néha a Belvárosba siet. A múltkor cipőt akart vásárolni, de
nem akadt megfelelő. Amint nagyban válogatott, mellé lépett egy fiatalember.
s igyekezett segíteni. Am nem koronázta siker eröfeszítésüket. A tanár úr dü-
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hödten hazarohant. ám rögtön telefonhoz hívták. Az ismeretlen telefonált, hogy
a Petőfi Sándor utcában akad megfelelő cipő. Hivatkozzék rá. Kisült, hogy egy
volt tanítványa. "Nem tudja, mílyen hálás vagyok magának, tanár úr - mondta
a telefonba -. A főiskolán abból éltem, amit a tanár úrtól tanultam." Pogány
tanár úr ilyenkor elégedett is, meg egy kicsit haragszik is. Miért nem igyeke
zett jobban? Miért nem törte magát? "Hányasa volt a főiskolán?" - kérdezte.
"Négyes." "És nálam?" Kis szünet után jött a válasz: "Ugye az embernek nem
lehet míndig négyese !"

- Nem tartom föl tanár urat?
- Még WlD egy negyedóránk. Aztán el kell mennem, Bevásároltam. vettem

szil vát, de nem volt nálam elég pénz. Azt ígértem, visszaviszem az adósságomat.
- Van hitele a környéken?
- Van. Ismernek.
Az érettségírn jut eszembe. A számtan szóbelin olyan tételt húztam, amit

elég jól tudtam, de a mellette lévő példát sehogysem tudtam megoldani. Abban
az időben nem volt mindegy, rnilyen az érettségi bizonyítvány, hiszen az egye
temi Ielvételí n az átlagot számolták. Amint nagyban verítékeztem, az elnök és
kísérete elvonult egy kis frissítöf inni. (Egy másik kitűnő matematikus-fizikus.
Borbély Kamill volt az egyházi elriök.) Egyszer csak viharsebesen megjelent ismét
Pogány tanár úr. "Miért vág olyan szeroncsétlen képet?" "Nem tudom meg
oldani a példát." Odajött, ránézett a papírlapra. melyet ősszevissza szántottam
kétségbeesett kísérleteim dokumentumaival. "Hát ez?" - odabökött az egyik
szögszárra, És már ott sem volt. De ez az egy kérdés elég volt a megoldáshoz.

- Hogyan lehet' egy tanár egyénisége ilyen szélsőséges? A legkeményebb
szígor és a legmélyebb emberség?

-. Mínden tanár ilyen.
- Ne haragudjon, tanár úr, ezt nem hiszem. Akit csak tanított, az mínd

kristálytísztán emlékszik a közös évekre. Van, akit elfelejtettünk. De a számtan
órákat soha.

- Nézze, a jó tanárnak talán születnie is kell a szakmájára. Nekem s:aeg
ről-végről rokonom volt Borossay Dávid. Tudja ki volt?

- Nem.
- Az egyik leghíresebb magyar tanár. Nemzedékek tanultak .a Borossay

által írt számtankönyvekből. Előbb volt a Borossay. aztán a Borossay-Holenda.
Mondom, nekem ez aBorossay rokonom volt. Talán tőle is örököltem valami
tehetséget. Meg aztán kell egy kis színészí képesség, és szeretníe .kell az ember
nek a szaktárgyát meg a diákokat,

- Tanár úrról azt mesélik, hogy egyszerre két iskolában is tanított. Vagy
ez csak legenda? Egyike azoknak a történeteknek. melyeket a volt tanítványok
terjesztenek? Akiket - legyenek bár elméleti fizikusok, mérnökök, tanárok, ad
minisztrátorok és bolti eladók, titokzatos áramkörbe forrasza össze az a büszke
tudat, hogy "Pogány-tanítványok" voltak?

- Debrecenben tanítottam, amikor Nagykárolyban is megnyílt a piarista
iskola. Nem volt számtantanáruk. Fln elvállaltam, hogy a hét elején és végén
megtartom az összes óráimat Debrecenben, a hét közepén, pontosan kedd délu
tán elmentem Nagykárolyba, és pénteken hajnalban mentem vissza. Hála Isten
nek, nem sokáig tartott a pendlizés. Találtak számtantanárt.

- Hol tanított még tanár úr?
- Szabadkan. .
- Debrecen után Szabadkan. Megint egy másik világban.
- Tényleg másik világ volt. Itt ketten voltunk összesen tanárok. Németh -

a keresztnevére már nem emlékszem - volt az igazgató, ő humán érdeklődésű

ember lévén tanította a magyart,németet, történelmet, én meg a többi tantárgyat.
- A tormát is?
- Azt is. Tudja, akkoriban azzal ugrattak: szép kis iskola lehet az a sza-

badkai, ahol egy német tanítja a magyart és egy po(}ány a hittant! Rettentő ne
héz év volt. Magyarok mellett voltak svábok, szerbek, meg még egy nemzetség
ből. Szegény sváb gyerekek nem értették a magyarázatot, nekik el kellett mon
daní németül is.

- Szabadkán él'te tanár urat a háború?
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- Nem, visszakerültem Debrecenbe, Még az előző évben megígértem az igaz
gatónak, hogy a nyári szünetben rendbehozom a fizikai szertárat, Nyáron vissza
rnentern. Leltároztam, barkácsoltam, és akkor az igazgató megkérdezte: "Te, Já
nos, nehéz ott Szabadkan?" Kutya nehéz volt, míért tagadtam volna? Ot akkor
nevezték ld. rendfőnöki asszisztensnek, azt mondta, majd elintézi, hogy helyez
zenek vissza Debrecenbe, ott is kell számtantanár. VdSiS7Ja is kerültem. De egyre
fogytunk. .

- Kiléptek a rendből?

- Dehogy léptek! Hanem közeledett a háború, egyre többször bombáztak,
és azt nem nagyon bfnták idegekkel. A végén ketten voltunk az Igazgatóval.

- Nem féltek?
- Hát, nem mondom, jó kis pánik volt. Egyszer azt mondja az igazgató:

Mi már itt úgy sem tudunk semmit csinálni kettesben, meníünk fel a pesti rend
házba, De autó nem volt, a vonatok nem jártak, így aztán kerékpárral vágtunk
neki. Összepakoltam kofferba a holmimat, meg a legfontosabb könyveimet. és
nekiindultunk.

- Tanár úr tudott kerékpározni ?
- Hiszen épp az volt a baj, hogy nem tudtam l Folyton felborultam! Vé-

gül is elhatároztam, hogy én bizony nem megyek tovább. Bekopogtam az első

útbaeső plébániára, és' felajánlottam papi szolgálataímat, De ott nem volt szük
ség rám. így másnap megint nekieredtünk. Az út telve volt emberekkel, sze
kerekkel, lovakkal, szembe meg jöttek a harckocsik és katonák. Megijedtem egy
lovaskocsitól, s átvágtam az út másik oldalára. Éppen neki egy német katonai
mctorosnak. A vezetője félrekapta a kormányt, de így is összeütköztünk. Repül
tem, repültek ők is. De nem történt senkinek semmi baja. Csak a reverendám
szakadt el, de az aztán alaposan. Az ígazgatóm előttem kerékpározott, ő azt
látta, hogy repülök az országút fölött, így aztán azzal a hírrel jött a pesti rend
házba, hogy nekem végem.

- Szerencsere nem így történt.
- Magyar katonák szedtek össze, velük voltam egy ideig, aztán katonai

autóval jöttem föl Pestre, egy sebesültet kellett hoznom, Amikor megjelentem
a rendházban, azt hitték, kísértetet látnak.

- így lett pesti tanár.
- Úgy volt, hogy visszamegyünk Debrecenbe. Tudja, Pesten nem örültek

annak, hogy az igazgató otthagyta az iskolát, én meg mondtam, ha ő megy, me
gyek én is. Épp indulni akartunk, amikor híre jött, hogy Debrecent elfoglalták
a szovíet csapatok. így aztán maradtunk. Azóta kevésbé izgalmas az életem.

- Egyhangú?
- Dehogy! Csak nem ilyen izgalmas. Tudja, milyen szép nap nap után neki-

vágni a legnagyobb feladatnak: gondolkodni tanítani agyerekeket?
- Vannak sikerélményei ?
- A tanításban nem az a fontos, hogy a tanárnak sikerélménye legyen. A

diáknak kell örülnie, hogy rájött valaminek a nyitjára. Neki ez a sikerélménye.
Ezt kell megadni neki, lehetőleg minél többször.

- De nyilván tanár úrnak is nagy-nagy örömet szeréz a tanítás. Másként
aligha vállalná túl a hetvenen.

Készülődni kezd. Persze, vissza kell vinnie a tartozását.
- Remélem, lesz még szilva. Nagyon finom szilva volt! Érett, édes.
- Nem válaszolt a kérdésemre.
- Míért válaszolriék? Hülyeséget kérdezett! Hiszen tudja a választ!
Sietünk lefelé a. lépcsőn. Pogány tanár úr hatalmas aktatáskát cipel. Mintha

öt vinné a táska. A kapu előtt kezet nyújt. Aztán végigrobog a Krúdy utcán.
A Kálvin tér felé megyek, A Baross utca sarkán gyümölcsös boltot látok

bemegyek, őszibarackot veszek. Majd leteszem a portán a nevére.
Pont a rendház előtt futunk össze. Dadogók valamit, aztán az aktatáskátába

dugern a barackot. A táska üres, elfogyott a szilva,
Mire visszanézek, már el is tűnt a kapu mögött, Ki tudja, mire gondol? Ta

lán egy új feladvány foglalkoztatja, vagy azon emészti magát, miért nem csi
nálták meg jobban a hází feladatot a másodikosok. Ez volna az örök fiatalság
titka?
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Mikőzben a Krúdy utcán ballagok, egy másik történet jut eszembe róla. Egy
időben pasztorált. De egyszer csak megmérgelődött, mert előbb érkezett a kül
városi plébániára, mintsem az ottaniak fölébredtek volna. Úgy dobták ki neki
a kapukulcsot az ablakon.

Az osztálynévsor. Tényleg, el tudom mondani még az osztálynévsort? A K
betűnél megakadok. És annyi minden elhomályosult! Csak Pogány tanár úr,
Pogány János nem változott azóta sem. A haja, meglehet, egészen ősz lett. De
a szíve, a lelkesedése, az egyénisége a régi maradt. Mint harminckettőben. vagy
mint negyedszázada, amikor először jött be hozzánk, vagy amikor - négy év
múltán - utoljára, és döbbenten láttuk, hogy a folyosón könnycseppet törö} ki
a szeméből.

POGÁNY JÁNOS

A matematika tanításának új útjai
Mióta az iskolákban matematikát tanítanak, szinte folyton felvetődik a mate

matikatanítás reformjának a kérdése, illetve igénye. Ez a kérdés vagy inkább
igény minden időben kettős arcú: mit tanítsunk matematika címén, és hogyan
tanítsuk a kiválasztott anyagot? Egy-egy radikálisabb reform útán természetesen
következett egy csendesebb, nyugodtabb, látszatra problémamentes időszak. De
ez rendszerint csak rövid ideig tartott.

Ha ennek a folytonos változásnak" újítási törekvésnek okait kutatjuk, főképpen

három ok tűnik szemünkbe. Az elsö:' a matematika fejlődése, haladása, új szem
pontok, fogalmak kialakulása, A másik ok a pedagógia és a pszichológia tudo
mányának Iejlődése: újabb eredményeik jelentős hatással vannak a matematika
tanítására. Sőt sokszor az új utak meghatározásában is döntő szerepük van. A harma
dik tényező a középískola feladatáról, céljáról időnként változó nézeteink alakulása.

Mi legyen a középiskola célja? Adjon általános műveltséget, vagy készítsen elő

az egyetemi stúdiumok végzésére? Vagy neveljen az életre: tegye képessé a
tanulókat arra, hogy minél előbb beállhassanak abba a munkába, melyet a jelen és
a következő nemzedéknek kell elvégeznie?

Ha általános műveltséget akar adni a középískola, akkor mí az, amit a ma
ternatikából közkinccsé kell tenni? Más szóval: mík a matematikanak azon részei,
malyeket az általános műveltség elemeinek ismerünk illetve vallunk? Mi az, amit
minden művelt embernek ismernie, tudnia kell ebből a tudományból? Már ebben
a kérdésben is - mínt általában a többi részletkérdésben lS - nagyon megosz
lanak a vélemények. Egyesek szerínt elég a négyalapművelet ismerete, talán még
illik ismerni a törteket és a százalékszámítás problémáit. Hiszen - amint mon
daní szekták - például a másodfokú egyenletek megoldására soha sincs szükség
az életben. Mások véleménye szerint még a másodfokú egyenletek ismerete is
kevés ahhoz, hogy az egyén önmagát művelt embernek tekinthesse. A differenciál
és integrálszámítás alapfogalmainak ismerete is hozzátartozik az általános rnű

veltséghez, Sőt ma talán még olyanok is akadnak ebben a táborban, akiknek
véleménye szerínt nem tarthatja magát művelt embernek az, aki a halmazelmélet
elemeivel nincs tisztában.

Ezzel kapcsolatban szólní kell azokról is, akik azt hangoztatják, hogy a kö
zépfokú rnüveltséghez a matematikának nem ez vagy az a része tartozik, nem
kevesebb vagy sokkal, nagyobb mennvisége, hanem a matematikai gondolkodás
mód ismerete. Az önálló problémalátás és e meglátott. problémák megoldásának
készsége jellemzik a művelt embert. Vagyis a műveltséghez azoknak a szellemi
értékeknek elsajátítása tartozik, amelyeket a matematika tanulása fejleszt ki.

Akik az egyetemre való felkészítést tekintik a középískola főfeladatának, azok
természetesen az egyetem szempontjait. igényeit nézik. Tévedés volna azt gondol
ni, hogy ezek minél több matematikát akarnak begyömöszölní az egyetemre
készülő fiatalok agyába. De az is érthető, hogy megvannak a maguk "anyagi"
követelményei is: legyenek tisztában a tanulók a most előírt középíslcolaí anyag
gal, de jó l-enne, ha sokkal többet tudnának a vektorokról. a mátrixokról és
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