
e- ,--' 

, r- 
.,/.  

4 Neteléttudoznányi- 
r-I-■ 	Lé121.L.ni  
Va t-
cil 	Intézete 	.._, 
ra 	 Pt/ S 

S'ZE(:.0  .* P  

KÖZÉP/SKOLAI MATZMATIKA • 

TANKÖNYVEINK, 1949 UTÁN 

Doktori 4rtekez4s 

Irta: 

Gass6 István 

tanit6k4pzőint‘zeti tanir 

G g31a. 

JÓZSEF ATTILA TUDOMANY---=Tr7YE M .'.:) 
Pedagógiai-Pszicbológiai 

 . 	I 
Szálccsoport Könyvtára . 	,..._=-„-__...-.._ :. , 	.,---......„.._.— 

Szeged 

1 9 6 0 



Tar talomj•egyzék:  Oldal  

Bevezetés 	 . 

1,A$, •1949-es "Matematika a köz4piskol3k I. osztálya számára" 2  

Külső le  irása  

Tartalma é _s módszere  
a/Az "Algebra" rész  

b/A `  "(eométria" rész  

Nyelve zété t  tagoltéigá  

Definioid  i  

; Tételek  

Bizonyitás©k  

Fogadtatása   

2  

3  

4  

8  

13 

14  

17.  

   

18  

20  

A Tájékoztató 	 23  

A tankönyv  ,átd©lgozásai '  és további sorsa 	25  

Értékelése 	 27  

2.Az 19 .50..ez: "Matematika a gimnáziumok II . .  osztálya számára"33  . 

Külső leiráea 	. 	. 	33  

Tartalmé és módszere 	 33  

a/Geometria és algebra 	 33  

b/A batványfogalom kiterjesztése As a logaritmus . 	36  

c/Trigonoariétria ' 	 38  

Fe ladatai 	 41  

Áb r.3i 	 : . 	41  

összefoglalások 	 42  

Fogadtatása 	. . 	 . 	42  

kidolgozásai , 	' 	. 	43  

A Tájékoztató 	. 	. 	44  

Értékelése  _ 	 ~ 46  

3. Az  1951-es "Matematika az általino s gimnázium III.osz-  

tálya számára" 	 . 	 49  

Külső le  irása 	 49  

Tartalma  és mő dszere 	 49  



- II .► 	 Oldal  

a/Sorozatok 	50  

b/Analitikus' /koordináta/ geometria 	51  

Feladatai 	. 	 56  
 ... 	

, 

A Tájékoztató 	 57  

Lrtőkeléee 	 58  

4.Az 1952-es "Matematika az íltal3nos gimnázium IV. o$ztálya , 

sz~m~ral 	 60 . 	. 	 .. 
. 	 ~ 

Külsőlei ~r~~sa 	 ~ 	, 	. 	60  

Tartalma 4s módszere 	 60  

a/Függvények 	.   	60 

 63  

c/Egyenletek.Folinomok osztása 	. . 	~ 	.  66  

A ?ájákoztató 	 67  

Értéke láse 	. 	. 	 . . 	. 	68  

6.A teobnikumi tadnkön .vsorozat  

a/Az 1952-es "Matematika az ipari technikumok I. osz-  

	

t álya számára" 	 . 	72  

b/ Az 1953-as "Matematika az ipari teohnikumok ITr. ogz-  

	

tá.lya számára" 	 74  

c/Az 1954-es "Matematika aznipari te5bnikumok III.osz-  
tálya számára" 	 76  

d/Az 1955-ös "Matematika az ipari ás mez8gazdasígi . 

technikumok IV.  osztálya szímíra" 	78  

7.Az 1953.-as "Matematika a gimnáziumok I.  osztálya számára.  

	

Kisérleti könyv" 	 . . 80  

8.A$ 1956-os "Matematika a gimnáziumok I.osztálya számáré" 82  

9. Lgyéb matematika tankönyveink 	 85  

lO.Összegezás. Tanulságok 	 89  

Irodalom 	 99  

5 Az pÉrettsé i matematikai összefo laic;  az á,ltallnos m-  ,. 
naziumok IV.  o sz a ya szamara 	 70  

72  



B e v e z e ' t g e 

Az NKP kezdeményezősére 1945-ben 4letréhivott nyolcosztályos 

általános iskola első alkalommal 1949 juniusában tárta, szélesre ka-

puit a végzett tanulói előtt.1 e az ugyanezen év őszón megnyíló uj- 

rendezerü középiskolák bármelyikbe immár ;  közvetlenül léphettek a 

tanulók, akár városban, falun, vagy tanyán  végezték az általános isko-

lát.A polgári iskola teljes felszámolása és a gimnázium alsó négy 

osztályának megszüntetése után pedig mostmár megkezdődött a gimnázi-

um felső osztályainak, valamint a többi középiskola megszüntetése .1s, 

hogy helyet kapjanak a démokratikusabb célkitűzéssel ós uj szellem. 

mel indul' uj középiskolák. 1  

Az uj középiskolákban uj tantervek alapján tanitottak a tanárok 

és uj, tankönyveket forgattak a tanulók. 

A matematika tanulásához különösen ujszerü tankönyveket adtak 

ki 1949-ben és ezt akkor még egységesen bevezették valamennyi közép-

iskolában, az I. osztályok számára. De nem sokkal kevésbé ujszerüek kö- 

vették z 1949-est 1950-5 2-ben a II -III -IV. osztályok rőszére kia- 

dott tankönyvekben.Az igy kialakult és elterjedt . tankönyvsorozat révén 

méginkább szembetUnő lett, hogy uj korszak ..kezdődött középiskolai 

matematikatanításunkban. 

A matematikának az uj középiskolákban való tarvitása során sok-sok 

probléma merült fel - mint azt várni is lehetett. meglepően sok prob- 
• • • 

• 

lámát vetett fel azonban a tankönyvek:  

máig is megoldatlan. 

Ebben a  dolgozatban az 1949 óta 

matematika tankönyvekkel foglalkozunk. 

náziumi sorozat"-tal; ezt ismertetjük  

használata.Ezek közül néhány 

hazánkban megjelent középiskolai 

Elsősorban az 1949-1952-es "gim-

reszletesebben, a többiekről 

   

1  Lásd erről Gyalmos János: Középfoku oktatásunk átszervezése c. cik-
két a Köznevelős 1949. évi 13. szarvában , a 347.0-n. 
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szólva inkább .csak,az ehhez való 'viszonyukat , az ettől való eltérést , 
a főbb különbségeket emeljük ki. Kísérletet teszünk a szóbanforgó 

tankönyvek elemzésére , továbbá a használatuk közben szerzett ta 

pasztalatok  és a felmerült problémák összege zósóre is . Végül - pedig 

foglalkozunk a tankönyvek használata terén tiz óv alatt szerzett nó - 

hány tanulsággal. 	 . 

l,Az 1949-es  "Matematika a középiskolák T. osztálya számára".  

Külső leírása  

A hátsó .fedelén 't3 1080 jelzést visel,A fedelén,/részben hátul/ 

ós a belső cicalapon a fent időzett ci .món kívül látható az ország cí-
mere , alatta "1949" és: "A vallás- és közoktatásügyi miniszter rende- 

letóre kiadja a Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest". 

A belső cimlap hátoldalán ezt olvashatjuk: "Ez a tankönyv az Or-

szágos ;Neveléstudományi Intőmet tankönyv osztályának irányításával kó-

szült. - (cellai Tibor ós Páter Rózsa munkája.. Az ábrákat Balogh  And-

rás,boros Jánosné, Hornyák László 1a jzolta. " 

420 óldalra terjed, ebből az Algebra 224 o., a Geometria 196 0. 

Mintegy 700 /I/ ábrát tartalmaz, ebből az algebrai rósz 100-at, a geo. 

metriai rósz 600 /I/  -at. /Nehóz volna pántos választ adni az ábrák 

szómásról, mert nincsenek számozva és több esetben vitatható , hogy mit te.. 

kinthetünk önálló ábrának.Ovatos számlálást végeztünk; szigorubb szám-

lálással ennól többet is mondhatnánk./ 

J6 papirra nyomták.A szöveg könnyen olvasható,móg az apróbótüs 

részek is, amiből van bőven, mert némelyik pont ós a kitüzésre szánt . 

feladatok nagyobbik része is apróbetiis , /csak a tárgyalási szövegben 

található feladatok nem/.Általában tiszták, jói láthatók az ábrák is. 

Az egész tankönyv tetszetős kiállitásu, komoly költséggel ké-
szülhetett; az ára - 10 Ft .: ehhez képest olcsAnak mondható. 2  

sx hasonlitásul a hasonló koru tanulók számára 1939-ben, a Frank-
lin- Tóreulat által. kiadott Mórey Gyula: Algebra és mórtan a gimnázium 
és leánygimnázium V.o.rószére c. tankönyv .ára 2 pengő 60 fillér volt. 



Tartalma és m.5 dezere  

Kőt tartalomjegyzéket is találhatunk a tankönyvben. Legelőt,  

a 3.o-n, ."Tartalom" • cimüt, Ez a tnrg_ yal s Borrendjében 4s az ott  

szereplő fe jezeteimek szerint sorolja fel a feldolgozott tananya-  

got. /A fejezetek sorsz5mozá,sa és a/, b/, stb. pontokra tagoló.ea a-

zonban csak itt, elől figyelhető meg, bent t könyvben csak a tipogra-

f  is  utal a tago láera. / 	 • 

A tankönyv végéri, a 411. o-n találhat© "Tárgymutató" -forin jó,t  

tekintve szintén tartalomjegyzék, hiszen I., II., .•., L.zel sz.ímozott  

fejezetek és 1., 2. ., .... ., 22-v*1 számozott pontók szerint sorolja fel  

az rintett . ks rdéseket,.A tankönyv/41L1. o-n olvasható/ szavai szerint:  

"Ez nem betűrendes tárgymutató. C6lja, hogy a megszokott sorrendben  

tüntesse fel a tárgyalt anyagot és igy megkönnyitse a visszalapoziet  

egy-egy tárgykörhöz." 3 Némelyik kérdés több helyen is szerepel.P1,  

"a záró jel feloldása" a 17., 22., 24., 26., 27., 31., 105., 125. o—n; vagy  

"A szimmetria, mint a szerkesztés segPdeszköze" a 251-52.,'339., 342-343.,  

346-347., 361., 375-376.o-n.  

landjárt a "Tartalom" utó,n,  a 4.0-n  olvashatunk egy hatsoros, apr6,  

betüs bejelentőst arreí l,  hogy 91A tizedespont jelöl4st 	hosszu idő  

óta egyedül nílun2e lnaszniltik.Fzutó.n a tizedestörtet lent fogjuk je..  

vessz .ővei. .,".Következik néhány konkrét példa a tizedesjel hasz-

nálatira, tovibbá a nagy ez-ómok 5,ttekinthető' felirás íra. 4  

3  Ugyanott megjegyzi még a tankönyvben .  felfedezhető sajits4gos renddel  
kapcsolatosan, hogy az' a "ló;tszálagos rendszertelenség mégsem  logikátlan; 
X egy .0 j fa j ta logika, az alkotó munka, a fejlődés logikája rejlik benne.  
Az, amit dialektikus logikának neveznek. "-Azért emllkeztetünk erre, mert  
később, amikor a tankönyv baszni laté körül nehpzségek mutatkoztak és ve-
gül, amikor kivontak a f orgalombr 1, sokan emlgettók ezt a mondatot, gunyo-
rosan, afféle "Nesze neked dialektikus logika!"-  felki~áltáesal. 

4  Kissé később, mint a tankönyv, minisztert utasitás ig jelent meg a kér-
deisről, "Uj jelöltisi mód a sznnok irás'ában" cimmel,a Köznevei(s rendele-
ti részbnek 1949. okt.1..i' számiban, a 139.0-n.  

Itt közöljük, hogy a következő lábjegyzetekben a szerzők neve,  illet- 
ve a oimezavak után következő elsó szám az Irodalomban  felsorolt mű-
vek sorszámát jelenti; a második annak az oldalnak a szimat, ahonnan az  
idézet származik, illetve amelyre hivatkozunk.  
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a/ Az "Algebra" rAsz  az 8. o-n "A gyakorlati  net matemati-

kai probinmii" cimü egyoldalas bevezető olvasmánnyal kezdődik. 73bben 

gondolatban egy szövőgyárba látogatunk Ps ott a feh.Aritóesel kapcso-

latosan az a problóma vetődik fel„ hogy "Mennyi vizet kell 1 kg 32%. 

os oldathoz keverni, hogy 3 ;'mos oldatot kapjanak ?"..,A feladat tag-- 

lalása, az ismert ós ismeretlen mennyisógek szembe=állitása utsn azt 

mondja a tankönyv: "Ebből az összefüggősből ki lehet találni az isme- 

retlent ós igy meg lehet oldani a szövőgyár problAmáját; . erre mAg vis a 

sza fogunk törni." 

Ezután következik annak megállapitása, hogy: "A gyakorlati óletben, 

az iparban,a termószettudományokban számtalanszor fordul elő, hogy isme.. 

rünk bizonyos adatokat, tudjuk, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak egy 

ismeretlen adattal As ez lehetővó teszi az ismeretlen adat reghatározó.. 

s ,át. "-A bevezető olvasmány utolsó bekezdósóben pedig "Nem haszontalan 

játék tehát, hanem a valóság matematikai problómíirá való legjobb fel- 

kósziiló s, ha a "Gondoltam egy ez•ámót, tal ld ki !" - kezdeni találós kQ 

dósekkel foglalkozunk a továbbiakban." . 

l eg jégyezzük, hogy a szövőgyárban talált problóm•ára majd csak a 82. 
n 

o-n, a "Szöveges egyenletek" cimü fejezetben tőr vissza a tankönyv, miut 

egy hasonló feladat megoldllását bemutatta As akkor ezt mondja: "Ezut,n 

minden nehózsóg nőlkül megoldhatjátok a szövőgyár problómáj át is, amiről 

könyvünk első fejezete beszólt." 

Már az eddigiekből sejthető, de az alább következő vázlatos ismer-

tetósből talán elég j61 látható is lesz, hogy az Algebra  rész központi  

problómája: . feladatok ,megoldása e renletekke1.Ezzel kezdődik ós ezzel  

zárul, Minden egyób prob 1Ama vizsgálata ezzel  kapcsolatosan válik szük..  

sógessó, /igy a különfóle azonosságok,a törtek, a negativ szánok, stb./, 

Ezt 

Ae nyer aztán némi önállós' ,ot i,  gg  

a mi tankönyv-irodalmunkban uj törekvőst Barszukov 11. már ismer-
teti 1948-ban megjelent könyvóben, a 7.0-n: "Van egy irányzat a matemati-
ka-pedagógusok gusok kőzött, amely szerint az egyenletnek az _ algebra is-
kolai tananyagiban nemcsak, a legfontosabb fejezetnek, hanem lónyégóbnn 
az egyetlen fejezetnek kell lennie.Ennek az irányzatnak a követői sze- 
rint az egyenletet kell az eges sz tanitzs alapjává tenni A s  a tanitás mtn.- 



"Sz nok kitalál• sa"  a oime a tulajdonképpeni első fejezetnek, /"1 m-

lékezés az általmos iskola algebra Sriira" c. zárA jelbe tett, aprAbetüs 

alcímmel/. ebben egy gondolt szitu lapeeolatos egyenletről, 

annak lebontogatással vaki megoldis .r 4 1, ujabb feladatokkal kapcsolatban  

a z irn jelről esik szó.-ismét gondolt ezimok kitalilisival kapcsolatosan 

az "Összevonás" , a "Hogyan vihető it valami az egyenlet mik oldalára ?" 

, az "Bgyea mennyiségek egyenlő változtatása", : "Összeg beszorzísa", "Kie-

melés" és "Az algebra nyelve" kérdésekkel foglalkozik a tankönyv, az i-

lyen eimü alpoOtokban. 

Az "Egyenletek ee azónossigok"  c. Fejezet az első fejezethez ha.. 

sonló felépitésü.Tartalmát eléggé érzékeltetik a következő alcimei: Az 

azonosság, Különbség beezo 'rzisa, Több összeadandó . csoportositáza; össze; 

4s szorzat szorzása egy szitumál; Több egyenlet közös formája; Bgynemü, 

különnemü tagok; Egyenlet, mint burkolt azonosság, vagy lehetetlene, 

;Másodfoku egyenletek; összeg szorzása összeggel; Szorzat szorzása szor-

zattal; A 0 eredményü szorzás; 0-va1 nem lehet osztani !; A képlet. 

lamennyí kérdésre egyenletek megoldásival kapcsolatosan kerül sor; a 

velük való foglalkozás szükségszerüségként jelentkezik. 

A harmadik fejezet, a ,'Törtek ", olyan "Gondoltam egy szisnot..." 

eredetű egyenletből indul ki ;  amelynek gyöke 3 • A törtes ir?.sm4 d két-

féle értelmezésének megbeszélése után sor kerül a megoldis próbijrára 

és ezzeKi kapcsolatosan - ugyancsak szükségszerüségként -. a törtekkel 

való müveletekre.-Ezután fokozatosan  önillósodik a törtekkel való fog-

l.alkozá,s, függetlenedik az egyenlettől; azonossigokkal is  kifejezi az 

eredményeket, majd az azonosságok megforditás '3.va1 ujabb-ujabb eredmények-

eí nn mozzanatát az egyenletekre kell épjteni.Az összes többi fejezetnek 
al,rendelt szerepet kell j,tszania ezzel az alapvető tárgykörrel szem- 
ben.Bnnek az ir..nyzatnak a képviselője példsíul I.Young,amerikaj peda.. 
gogia-metodiskus. "- Bírá.lja is ezt ,  az irányzatot, a 8. o-n: "Az algebra is- 

hi q i tanasénak ilyen módon való felé itese kétségkivül sok szempont•. 031 csabito.Az egyenletek - az algebra legfontosabb fejezete - valoban 
az egész tanítás előterében állnak.A tananyag egyenletessé és egységes-sé vilik. "-"égis helytelennek tartjuk a tanításnak olyan m•ídon való feL épitéeét, hogy az'ltal kerüljenek tulsulyba az egyenletek

, hogy. a többi fe jezet önálló ságit tagadjuk é s szükebbre szabjuk.-Az azonos átalakít á.. 
sok és különösen a negatív és irracionális ez ,ámokkal való műveletek ön- 

_ Va- 
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hez jut. "A mi matematikai"üzemünk racionaliz°áiísa", ósszerüsitése tesz 

kivánatossó►" - jelszóval törtónik a törttel való szorzás értelmezőse 

/43.o./. V4gül az "Egyenletek törtekkel" alcimU részlettel 4s bősóges 

feladatanyaggal zárul a fejezet. 

Itt említjük meg, hogy az egyes fejezetekhez közvetlenül csatfa. 

kozó "Feladatok" között vannak rószben, vagy teljesen megoldott fela_ 

datok is; továbbá, hogy a megoldáshoz
d 
 adott apróbetüs magyarázat oly-

kor a tárgyalási rósz nagybetüs szövegóvel azonos jelent6sógü./Lásd . 

pl.a 27. o-n a 17, fe ladathoz adott magyarázatot./ 

Következik egy 4 oldalnyi terjedelmü olvasmány, "A törtek elorz.' 

lássa" címmel. Ebben a számtani közóp ós a számvonal ismertetőse után-

ezek felhasználásával t—annak az eljárásnak a bemutatása olvasható,mt-

ként lehet egyetlen sorozatba rendezni a  törteket; majd a törtek hali• 

mazának kg íall és az egósz szónok halmaznak egyenlő számosságáró 1 e-

sik szó; utalással arra is, hogy "milyen csinján kell bánni a vógtelen-

vel" ,/5d. o./ 

,Az N izthatóság $4s hatványozás"  cimü fejezet eleinte is,nót .6 jel.. 

legű, nem 

 

kapcsolódik az egyenletekhez; többször hivatkozik az általános 

iskolában tanultakra, aztán előre halad a hatványokkal kapcsolatosan, 

/órtelmezi a 0 kitev6jii hatványt is/; azonosságokkal is kifejezi a hat- 
, 

/ 
  

ványok szorzását, osztását, hatványoz sát. Gazdag feladatgyüjtem4ny ós kÁt 

csillagos, /nem kötelező, csak ajánlott anyagot tartalmazó/ pont egá. szi.. 

ti ki a fejezetet; egyik"4 többszörösök eloszlása a szemsorban" , másik 

a "Betükife jezósek egósz őrtőkei", ezek már ujból az egyenletekhez kap. 

csolódnak. 

Az ötödik fejezet címet "Aki nem hiszi. tárjon utána". A szocia-

lista versenyt ós a selejt csökkent4sónek fontosságát emlitve bizonyos 

állitásokat ismertet, /termelóssel, pónzzel, tanulók jutalmazásával, keverő 

sel, stb. kapcsolatosan/,majd vógóre jár, vajon igazak-e az állítások. A 

magfokban  is  igen jelentősek mind  a tov íbbi oktatás, mind a gyakorlati a1• 
kalmazás szempontjíból. 73zek a fejezetek az általános kópzettsóg szem-
pontjábó l is jelentősebbek annál, semhogy egyszerüen az egyenletek függ. 
gelékóvó tegyük Őket." 



_?- 
változatos tartalmu mintafeladatökat ugyancsak  változatos, 4rdekes 

megoldandó feladatok követik.  

"Ha az előbbi fejezet illitásaiban az egyik szemadatot nem  is-

merjük, állítás helyett  azt a k4rd4st  tehetjük fel, hogy mekkora ez az 

ismeretlen."-Igy kezdődik a "Szöveges .egyenletek , "  cimü fejezet, a 

79.o-n.Felesztási, keverési, kamatszámitási, találkozási, stb, mintafela-

datok megoldása után gazdag feladatgyűjtemény következik.N' hány ak-

tualizái.sra is alkalmat nyujtő feladatot is találhatunk a gyüjte-

ménnyáaen, /pl.a "Tanulj jobban!"-mozgalommal kapcsolatosan/. 

A következő fejezetekben egyenlet megoldása során jelentkezik a 

negativ szám bevezetésének szüksőgessóge. majd egy negativ .gyökü e-

gyenlet próbájával kapcsolatosan merül fel annak a szüksőgessőge, 

hogy az "előjeltelen" számokra érvényes azonoseágaink . .helyessőgőt elő-

jeles szimokra is kipróbáljuk.B6s6gee feladatgyüjtemőny következik e 

fejezetek után is. 	 . 

A tizedik fejezet, az "Azonosságok széml ltetése ", a cim4ben jelt 

zett anyagon kívül tartalmazza a több jegyit számok nágyzetreemelósét, 

az összeg köbét ős o már szemléltetés nélkül - a polinommá alaki'táso- 

kat . 	 . 

A következő, az "Egyenlet-kaptafik"  cimü fejezet, egy konkrPt u-

tolőrőei feladatbó 1 kiindulva felveti az általános megoldás kérdését 

ős ezt követően foglalkozik az un. betüegyiitthatós egyenletekkel, mun-

kavégzRsi, kamatezámitási, területszámitáei feladatokkal kapcsolatban. 

Ezt is gazdag feladatgyüjtemóny követi, több elmőleti kiegészitőssel. 

A 12, fejezet, az "Érdekes azonosságok; betiákifejezések á.talakitá,sa; 

előbb egy pőldmn bemutatja, hogyan dönthető el egy egyenlőségről, hogy 

azonoss•íg--e, majd néhány érdekes azonosságot ismertet,/"piaci szorz is", 

"diákszorzás", "klaseezikus szorzás"/, végül pedig több nevezetes azo- 
noss ígot ismertet.Ezt követi egy 15 oldal terjedelmü feladatgyüjtemóny, 

megoldott versenyfeladatokkal; majd megoldandó feladatok sokasigival, itt-

ott megtüzdelve utbaigazitásokkal és kiegészítő megjegyzésekkel. 
A "Grafikus ábr ' zol3e"  eimii fejezet a szöveges egyenletekre visz. 
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ezatérve, "tervszerit próbálgatással," old meg egy gyakorlati .vonatko- 

záeu feladatot, majd szemlélteti a próbálgatá,et.Ezt követi "szöveg nél- 

kuli" egyenletek grafikus megoldása, a koordinátarendszer i smerteté -

ss, elsőfoku függvényi Nek képének megrajzolása, magaeabbfoku egyenle. 

tek grafikus megoldása; parabola, hiperbola ábrázol'í,sa; végül egy pál. 

da mis szakadisoe függvényre. 

Az "sgyenlőtleniégek és határozatlan egyenletek" csillaggal 

jelzett, nem kötelezően feldolgozandó tananyagot is tartalmazó feje. 

zet.K tismeretlenee egyenlet határozott megoldá,sít keresve egyenlőt-

lensóghez jut, ennek segítségével, okoskodással megoldja a feladatot. 

Igy merül fel az egyenlőtlenségek megvizsgálásának szükeégessége.A 

vizsgálódást a mérleghasonlat segitségével, majd a reciprokra és a 

negativ számmal való szorzásra is kiterjeszkedve végzi el a tankönyv 

ebben a fejezetben.Példát mutat még diofantikus egyenletre és "hatra. 

rozatlan egyenlet képének" megrajzolásira is: 

Az "Egyenletrendszerek grafikus meRo ldisa" cimü fejezet a határo-

zatlan egyenletből kiindulva, az •llitást még egy adattal kiegészitve 

jut két egyenlethez és ezek közös megoldását grafikus uton keresve at 

egyenletrendszer mego Idásához.P$ ldát mutat nem független és e llentmon-

do egyenletekre is. 

Az algebrai rész utolsó fejezete, az "egyenletrendszerek algeb-

rai megoidisa", "A grafikus megoldás sugallta módszer"-rel kezdődik, 

amikor mindkét egyenletből y.t kifejezve és a jobboldalakat egyenlő.. 
sígjellel összekötve jut e s g msretelenes egyenlethez.Fzt követi a 

behelyettesítő m dszer,majd az gyenlő együtthatók Módszere.Végül pél-
dát mutat a  fejezet 2-nél több ismeretlenü egyenletrendszer és egyen-

letrendszerre vezető szöveges feladat megoldáeára is. antegy 7,5 ol-. 

dalnyi terjedelmit feladatgyüjtemény következik ős zirja le egyúttal 

az egész "Algebra" részt is. 

b/ A "Geometria" rész á 225. o-n kezdődik, "Iielótt nekiv ígn
'ínk az 

uj mértananyagnak..." - kezdetd, kb. egy oldalnyi terjdelmü tájékóztatíe- 
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sal,  amely. egyrészt előkésziti a rögtön utina következő  

beszédes Abr ík©n" cimü, négy oldalas  f e jezetet, m ísrészt utal a tan-  

könyv Jelöléseinek 4s száhasználat•íriak, /"viasssintes", "függ61ets 01  egye-  

nes,  stb./ helyes értelmezésére. 	0  

A "beszédes ibrik" a merőleges és párhuzamos egyenesek rajzoll.  

só►t ,  a legegyszerübb szerkesztéseket, /mint t3volsig- és szögfelezés,  

szög,másolá.s/, a körre g  a hírormsz;ögre és a négyszögre vonatkozd elnevezé-  

eeket, jelöléseket és a legegyszerübb tételeket  mutatják  be.  

A ,  második fe jezet,  a pIllértani helyek" ,adott sugara körök szer- 

keeztésével kezdődik, "A m rnökroblém •. 2bani  ő geometria i féladatok"  

cimü bevezető olvasmánnyal kapcsolatosan, amely a fogaskerekei vasut ke-
rekeinek elhely?ésével foglalkozik.Ez a kérdés olyan adott sugaru kör  

szerkesztésére vezet, amely egy egyenest és gy kört print. E palkatré-

szek találkozó lapjainak "lekerekitése" veti fel olyan adott sugaru  

kör szerkesztését, amely krát egyenest érint.Gerpenyő keresztmetszetének  

megrajzolliáltsival kapcsolatosan szerepel olyan adott sugaru kör szer-

kesztése , amely átmegy egy ponton És gy kört érint.Ezeknek a feladatok- 
 

nak a megöid sa. során bontakozik ki a "mozgatás módszere", /lényegében a  

mértani heljrek módszere/,amit körlapoknak egyenesek, illetve kör kerü-

lete mentén val© görgetésével szemléltetnek is a tankönyv ábrái.  

Mindjárt itt,az elsó uj ismeretet tárgyaló pontban felfedezhetjük  

az egész "Geometria" rész vezető gondolatait: lehetőleg gyakorlati  

kérdésekkel kapcsolatban felmerülő feladatok megoldása közben fedez-

teti fel és alakitda, .csiszolja ki a különféle szerkesztési módszere  

ket, .ismerteti . meg egyre jobban a síkgeometriai alakzatok tulajdonsá..  

gait és azok / főleg a kör. a háromszög és a négyszögek/ egymáshoz va-

16 viszonyát. 6  

"A mértani hely fogalma; távolságot felező merőleges, szögfelező  

és más méntani helyek alkalmaz •ísai" címet visel a fejezet második  
~.`.~..... 

6 Ehhez hasonló, átfogó gondolatot találunk Kírteszi-Érdősi  
itt a geometriai transzformációkra alapozott tárgyalás keretében tör-
ténik "a tér megismerése". 	 . 
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pontja.3bben elóbb egy Csucsives ablak kicsinyitett rajzának megszer-

kesztésével kapcsolatban; aztán "egy falhoz fer dén őrkea8 csövet a 

falban levő ugyanolyan keresztmetszetű vizszintee csevel akarjuk öez-

szekötni"/245. c., problém•íjával kapcsolatosan tsírgyalja a pont a cimé-

ben megjelölt kérdéseket.Iésőbb "uj feladatok egyre ujabb As  ujabb 

mértani helyek megismerésére vezetnek" /249. o./, mostmár gyakorlati 

problém'íktól elvontan ie.A szerkesztési módszerek közül-szerepel "a 

szimetria, mint a szerkesztés segédeszköze", az "$rintkező körsor" és 

"a kör ponttá zsugoritisának rr dszere". 	 . 

A harmadik pont, "Thales tétele és a körhöz külső pontbél huzott 

érintők", m• .r nem gyakorlati feladatb' 1 indul ki, . hanem az "' mer jUk egy 

derékszögű háromszög átfogyj ját és a hozzóstartoz4 magass got, szerkesz- 

szűk meg a háromszöget !" o feladatból. A feladat taglalása . ut • n "Azt 

szeretnők megíllapitani, hogy e derékszögek csucsainak mi a mértani he-

lye/261.o./.Ezt követi egy geometriai tétel. élményszerű, közvetlen 

szemléletre timaszkodó felfedezéso,majd megfogalmazása, /Thaler tétele/, 

6s a "Thalesokör" elnevezés bevezetlse. Több feladat regoldására alkar 

mazza a tankönyv .'a Tbales-kört, bemutatja .egy versenyfeladat megoldó-

sát i9.Már megoldott feladat ujabb módszerrel valé megoldásaként itt 

szerepel az "ábrarészlet •különálló szerkesztése". . 	 . 

A következő köt pont , a "Két kör . közös érint ői " és a "Mé g, néhány 
. 	

ég 
mértani hely felkutató.sa",  csillaggal jelzett, nem kötelezően elv#zen- 

dő szerkesztési feladatokat, illetve mértani helyeket  Is  tartalm=.z. 

A geo retriai rész harmadik fe jez'ete, • a "Szögek közti össszefüggé..  

sek",bevezető soraiban emlékeztet a megfelelő ós váltószögek egyenlő- 

régére , továbbá a háromszög szögeinek ősszegére, majd az első pontja, 

"A háromszög szögösszegének alkalmazásai" felhasználja szögek kiszámi- 

p 	tósára az összefüggést és megíllapit néhány tételt, pl." .gy híromszög 
bármelyik csucslhoz tartozé belső és külsőszögfelező merőleges egymás.. 
ra." _A második pont, "Az egyenlőszá.ru híromszög szögei ós oldalai.közti 

kapcsolat felhasználása"‚ előbb két bizonyítás íi feladat megoldásit 

adja, a cjim ben megjelölt tormakörben; ezutin közbeékelődik egy apreí.. 



— 11— 

betűs pont, "Betlik a geometriában /Hasznos  tudnivalók/" cir_mel; ez megy. 

magyar. .zza, miért beszél a tankönyv "karososan jelölt . szakaszok"-ról, 

"fekete vitorlás szögek"-ről, miért használ több ábrát, e. "lépésenként 

felépülő egyetlen ábra" helyett.Bemutatja az imént megoldott feladat 

egyetlen ábrán való magyarázatát betüzéssel, inert - mint megjegyzi a 

tanulókhoz szólva - " ha majd gyakorlottabb olvasóknak szánt geometria- 

", könyvet veszitek a kezetekbe, csakhamar tapasztalni fogjátok, hogy az 

nincs rátok ekkora tekintettel"/286. o./. 	 . 
RSzután folytatódik az 'egyenlószáru háromszögre vonatkozó tételek 

alkalmazása, a "Háromszög összerakása egyenlészáru .háromszögekből" és a 

"Hiromszögezerkesztés oldalösszeg vagy oldalkülönbség felhasználásával" 

cimü alpontokban.Az előbbi főleg számítási és bizonyitisi v  az utóbbi pe-

dig szerkesztési feladatok kitüzésére nyujt lehetőséget. 

A következő,a "Középponti és kerületi szögek" cimnü pont,a szinpadi 

világositá problémáj b©1 kiindulva vizsgálja egy felmer . és egy fekete 

mutató metszéspo#tjának mértani helyét, miközben "a fehér mutató két-

szer olyan gyorsan forog, mint a fekete" /295.o./ és jut igy szemléle-

tesen a kerületi szögek tételéhez. 16 ábrát basznál ehhez /!/. Négy ko-

moly szerkesztési és egy bizonyitási feladat megoldása egésziti ki a 

tárgyalást. 

A negyedik fejezet,a "Körbe és kör köré irt sokszögek", rövidebb, 

az előző fejezetek valamelyik pontjával látszik egyenértékünek és csak 

alpontokra van . tagclva.Bevezetésében tisztázza a "köré irt kör" és "be-

léirt kör" elnevezések jelentését, majd felveti a kéárdést, hogy lehet ve 

paralelogrammákba ős köréjük kört írni. 	 . 

Az első alpontban párhuzamosan megvizsgálja a hur- és érintőnégy-

szögeket, /a lap két részre osztásával állit ja egymás mellé a kapott e-

redményeket/ és jut el a rájuk vonatkozó nevezetes tételekhez. A kör ks- 
ré irt hatszög, az érintőnégyszög és a hurnégyszög tételének megfordi-
tása után feladatok megoldására alkalmazza a hunnégyszög tételét. Igy 

kerül ide "A háromszög nevezetes pontjai" c. pont is, mert a magasságvo- 

nalak egy ponton vall áthaladását a hurnégyszögek tételének felhaszni. 
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I;íe:íva,l bizonyitja a tankönyv. lIzt követi két csillaggal jelzett pont,  

"A talpporjti háromszög" és "Három egyenest érintő körök"; ezek cis .al.  

kalcnazásaik feladatok megoldásira z3rj •ík le a fejezetet. 	 - 

Következik "A "mérték nélküli raártan"/tonologi3/" olvasamány.  

Ez a hétszi3g lttlá inak szimábá 1 kiindulva, a kőnigsbergi hidak neoblémi-  

j ~íval kapcsolatosan ad izelitőt a topologiábó 1.  " 

A "Géometrial transszformieiák" cimü csillagos fejezet feladatok  

megoldáe"3 közben alkalmazza a tengelyesb tükrözést, aztán megillapitja  

ennék a jellemző ssajitságait, majd vizggi3já a te;rigelyessen"tükrös ido•  

mokat ős tov bbi feladatokat  old még, változatosa kérdésekkel kapcsolat-

ban.A képforditó '  iivoghasáb vizsgálat ibó 1 kiindulva foglalkozik a közép..  

pontosa tükrözéssel, majd a paralelogramma-tulajdonságokkal és feladatok-

ka1.A periszkóp rnüködéssének geometriai vizsgálata vezet az eltoló hoz;  

végül sor kerül az elforgatásra i s.Közben mindig bemutatja a fejezet az . 

egyes transzformációk tengelyes tükrözéssel való elő,llitásá.t is.  

Feladatok megoldrísával és a különféle transzformációk alkalmaz.só..  

val jutunk a hromszög un. égylbev:ígí sági tételeihez, a "Háromszögek egy.  

bevágósága" cirrsii fejezetben, amely aránylag rövid és szinte á ' zárókövét  

képezi itt az I.osztily tananyagínak.  

A geometriai rész utols5 fejezete ugyanis, a "Geometriai maximum  

és minimum feladatok. geometriai egyenlőtlenségek", szintén csillagos,  

nem teljes egészében kötelező anyagot tartalmaz.3evezetésében a muri..  

kamódszerek tökéletesitésének jelentőségéről sz41 a szocializmus épi-

tése szempontJ.bá1,Ezután két adott pontot különböző feltételek mellett  

legrövidebben összekötő utakkal, azutin összetettebb feladatokkal, majd  

a háromszög öldalai ós szögei közötti összefüggésekkel,a négyszögek kö..  

zépvonalaival ős ujabb feladatok megoldásival foglalkozik.  . 

A geomeetriai'részben is bős3éges ífeWa*tár eg'sziti'ki a tárgya..  

lóst, itt nem csak a fejezetek végén, mint az algebrai részben 3ltalc3.. 
 

ban, hanem Jobban elosztva, araár az egyes pontok 'ut in is.A fontosabb fela.. 
 

datok dőltbetűsek, ezek megoldása a később sorrakerülők megoldásához n41-

külözhetetlen, tehát részben uj ismeretekhez Jut Itat Ja a tanulókat. 
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Nye lvezete. tagOltsiga  

Mint mix a fejezetek és pontok felsorolásábé 3„ €s az eddigi i,déze-  

tekből. is  sejthető, a  t_, ankonWnek sa ~i ~~o~an egy~ini kozvetlen. olvasm ~- 

nyos, o lykor. csevegő , sti lusa van. 2d4hol apró, derüs események leirása is  

szerepel.a magyar.á►zatok között./13 1. ":17gy sz4p napon ezzel a kérdéssel  
• 

nyitott be a tanár a NITT. osztályba... "-7. o. vagy: ,  "... az egyszeri em-

ber ezsámolásm6dja, aki. a.következ6 párbeszédet folytatta egy matematikus.  

sal..." - 22.0./  

A szeml4letess4get  lépten-nyomon hasonlatok, kélek fokozzák.  A  

zrár6 jeleknek a kétértelmüséget megelőző szereplat "A királynét megöl-

ni nem kell f6lnetek..." kezdetű ismeit szöveg, a 9.o-n; ' a hozz-.árende-

lést táncmulatságon résztvevő fiuk s lányok számának összebasolinliti.-  

sa, az 56.43-n; a törzst$nye •zőkre bontást a  "Van  vir iga,  lesz teret se a  

fának " sorban az "Better" név elrejtése, az 58.o-n; a' kör ponttá zeur-

goritásmt, ami már önmagában is szemléletes kifejezés, szappanbuborékok  

felfu j ása 4s vi sezasziv'sa, a 257.o-n; stb.  . 	 . 

"A végtelen ré.z egyet .  mag54 és kibujik aló la", /ti.a végesben le..  

szürt elvek . al4l/,  olvashatjuk az  56. o-n, Jellemző .  ez a mondat is az  

"Algebra!' rész stílusára: "Ahol . O volna az osztó, ott kettészakad az  

ys l fizggvéliny k4pe; egyik 5,.= lefelé, a nd.sik fölfelé szalad, végte-  

lenül eltávolodva egymástál; é s köztük é,l1 fenyegetően az y..tengely,  

mint egy kivont kard: 0-val ne merészelj osztani !" /188.06/ 	. 

At egyes fejezetek pontjai nemcsak tartalmilag függnek szorosan  

össze egyna•í,ssal, hanem szövegezésizkcet tekintve is  összefon^dist . látha.  

tunk.Pl.a 41.ó-n az ":_,gyenlő nevezőjü törtek osztrisa" igy kezdődik:  . 

"Az imént, amikor iltörtet vegyes számmá alakitottunk, osztottunk  már 

törttel is.Hiszen akkor azt kutattuk..." - A 180o-n a "Kiemelés"  igy 

kezdődik: "Néha éppen a  talált eljzré.s megforditisa könnyíti meg a  

dolgunkat..." 	 . 

Nem ritkán a fejezetek között is hasonló szoros kapcsolatot fi..  

gyel1 etünk meg.Az "3gyenletek és azonosságok" cimü fejezet igy kezdő-

dik: "Italian  ' mo stmár megbarátkoztunk az /a+b/c a of b e "azonossággal"  
r 
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'a  21. o-n, /ti. erről volt sző az előbbi fejezet végen/..Vagy lásd a  

"Szöveges egyenletek" clniü fejezet fent már idézett kezdő sorát !. -A  

277.o-n a "Szögek közötti összefüggések" c.fejezet első mondata: "Az  

utoleá mártani hely felderitése bizonyos szögek közti kapcsolatok  

felismerésén mulott. "-A 333. o-n, a "TArték nélküli artan" c.fejezet  
8  

kezdő sorai: "Lapozzunk vissza a 328. oldara, ahhoz az ábrához, amelyen  

nincsenek körök, csak egyenesek.". 7z az idézet egyattal példát mu-

tat  arra is, milyen körü]annnyes az ábrákra való hivatkozás, azok sz•ámo-  

zatlanssa miatt.  

A fejezoteken belül a tárgyaláni szöveg tagolása bekezdésekre  

szint ;n sa j átoss,, nkább olvasckönyvre emlékeztető, mint matematika tan-

könyvre, különösen a geometriai részben. Gyakoriak a hossszu bekezdések,  

nem ritkák a fo-loldalra terjRedők sem; sőt, találunk olyan oldalt is, a. 
 

hol az összes szöveg egyetlen bekezdAst kcpez, pl. 42 sor /I/  a 370.  0-1 

33 sor a 384.0-n; csupán néhány apr(5 ábra töri reg a sürün következő  

sorok egyhanguságát.  

Definicidi  

Ritkán, nehezen találunk defi. :nicidkat a tankönyvben.  -;;ss amit talá.  

lunk - még ha nem is másképp hangzanak - 'azok  is többnyire más hang-  

sullyal szerepelnek ,  mint az 1949 előtti közPpiskolai matematika tan-

könyveinkben.  

Például az e venletrPil, az algebrai rósz középponti fogalmárc 1,  
~.arr•~.rr.nr ~~ 

amikor először találkozunk vele, a 8.o-rn, ezt olvashatjuk:  

4  

A feladat rövid feljegyzése s-ikerült; a tanár megmondta, hogy ezt egyen-  

letnek nevezik." 	 - 

0 

Az uj sző ,  kiemelés nélkül zerepe1, éppugy, mint a többi szavak, akár  

a "rövid", vagy a "sikerült".  

A 29.o-n egy tizsoros bekezdés közepéből ragadjuk ki a következő  

mondatot: "re 3x és 2a "különnemű" tagok, nem lehet őket összevonni, mint  

az "egynemű" tagokat." - Itt csupán az idrazőjel figyelmeztet az egyne-

mü é:s,különnemü tagok 221111411 14.91. Yúagát a definicint pedig ismét  
csak egyetlen példa bemutatása he lyettesiti, mint az imént emlitett  



r 15 . 

esetben, az egyenletnél. 

A 6l. o- n, az 5 4s 7 ,majd a 28 40 15 legnagyobb közös oszt ;ának 

keresése és annak meg. ,llapitása után, hogy az 1 • találunk egy záré mon-

datot a vizsgálat végén: ' "Az  ilyen számokat relativ prim szánóknak, 

/"egymáshoz képest törzsszámok"-nak/ nevezik".-Kiemelés nincsen, i,déző-

jel a tankönyv szerint. 

Az .eddig emlitett példáinkra azt lehetne mondani, hogy a bennük 

szereplő fogalmakkal mix  az 	 iskolában megismerkedtek a ta- 

nulcík.Nézziik meg tehát egy-két uj fogalom bevezetéssá,t is ! Pl. a függ- 

vénye t. 

A 175.'o-n, alulró 1 a 8. sorban  ezt  o lvashat juk: 	 . 

"Tehát szorzatunk általános alakja: 	 .   

Y 3x . 	 U 

Azt!  hogy ,y értéke függ x értékétől, ugy is szokása mondani, hogy 

függvénye x -nek." 	 . 

Kiemelt, dőlt betű csupín az x ©s y betüknél figyelhető meg, a 

"függvény"-n61 nem. 	 . 

Az egyenletrendszer fogalma pedig -igy kerül a tanulói elé: egy 

gyakorlati feladat megoldása céljából megállapitja a tankönyv két 

krétismeretlenü egyenlet közös megoldását grafikusan,mint két egyenes 

közös pontjának koordinátáit; majd a feladat megoldása után ezt mond-

ja, a 203. o-n: 

"Tehát a 
3x ir 1 +  5,y 

w 	 ,  

2x c _ 2 + 2y 
kétismeretlenü "egyenletrendszer"-nek  egyetlen határozott  megoldása 

van: 

2 , ., 	y 
 
	1

. " 	
. 

Itt ée igy használja először a tankönyv az. "egyenletrendszer" szót 
és többet nem is tesz hozzá. 

131t4r az  eddigiektől  az "abszcissza"  4s pordináta" meghatározása 
a 179.0-n,  jobban  hasonlit a tankönyvekben használatos meghatározások- 
hoz: 
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"Az x -tengelyből lemetszett darab, a pont x- koördinátája, ..,,"Ze- 

metszett" latinul abscissa, ez ért az x- kóordin tát abszcisszának is 

nevezik... Az zr-koordinitát ordinátának  is  hív j ák /"hozzárendelt "/. " 

Jellemző az is, amit a most idézett példán is megfigyelhetünk, hogy 

az uj elnevezések bevezet* sekor többesszém harmadik személyt használ a  

tankönyv, a szokásosabb tii'bbesaz im első személy helyett , /p1. "nevezik"-

et haszn'il "nevezzük" helyett/ -Ezzel a tárgyalás mesélő, elbeszélő jel- 

legét fokozza, az oktató helyertt.Ugyanezt mondhatjuk az idézőjelek olyas-

féle haszn=áiat•á,rál,ami fenti példáinkból is lithat6.Azok is  inkább csak 

célzások, erőteljes rámutat 1s helyett. 

A geometriai részről hasonlókat mondhatunk a definíciók tekinte-

tébon.Példá.ul az itteni központi fogalomról, a "szerkesztés"-ről,amikor 

először fordul elő, ennyit olvashatunk a 231.0-n: 

"Ha előbb külön rajzolnók meg a közvetítő kört kemény papiroson 

ós kiválnók, akk©r addig csueztathatnák az egyeneshez illesztett vonal-

só mentén, míg éppen hozzá nem éra rögzitett körhöz.Ez azonban hossza.. 

dalinas módszer és nem is pontos.A mérnök körzővel és vonalzóval akar- 

ja megszerkeszteni a kdzvetit6 kör középpontKját." 

Következik még 18 sor, ugyanebből a bekezdésből.Kiemelés sehol sin-

csen, .Később sem esik szó arról, miért csak körzővel 4s egyenes vonal. 

sóval szerkesztünk. 

A 311.o.aljin találjuk ezt a bekezdést: 

"Csak bizonyos különleges négyszögek teszik lehetővér beirt, vagy 

körülirt kör rajzolásit.Ezeknek persze nem kell paralelogrammáknak len-

niök, hiszen sem egy kör kerületén találomra felvett 4 pont alkotta 

"hurnégyszög", sem a körhöz fektetett négy érintő alkotta "érintőnégy-

szög" nem lesz általában paralelogramma." 

Ennyiből éli a hurnégyszög Ps az érintőnégyszög definíció ja.Kö- 
vetkeznek a vizsgálatok, amelyek felt=árják a bevezetett fogalom tartat 

mát, tulajdonságait. 	 . 

A 296.0-n egy hoesiadalmas vizsgálat eredményének összefoglaló, 

ssíhoz használja a tankönyv az uj fogalmakat, ilyen módon: 
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"Az előbbiek szerint a sugarak alkotta "közé a_i  ponti 

kora, mint mint a "kerületi szög", amely ugyanazon 'az . .íven nyugszik."-K17. ' 

eme lő g Ps az idézőjelek  az eredeti szövegben is Igy láthatók. 
P 

Itt azonban az elnevezés bevezetését definíció iq követi, mind-

járt a következő bekezdésben: 	 . 

"A középponti szög csuosa a kör középpontjában van.A kerületi 

szög osuosa a k'' keriiletén van, és szárai még egy-egy pontban 

metszik a kört, /e metszéspontok közt van az iv, melyen a kerületi szög 

"nyugszik"/. Tehát ezek nem kerületi 'szögek:.:." - Következik két kis 

ábra az e llenpé ld° kka 1. 	 . 

A parabola 249 .. o-n és a hiperbola 253. o-n található megbatároz. 

sa még teljesebb .és azért is figyelemreméitd, mert itt a tankönyv előbb 

ismerteti meg a görbék tulajdonságait és pontjaiknak szerkesztési mSd-

ját, és Csak azután ad nevet nekik. I ' 

Tételek 	 . 

Szabály, tétel  sem sok található a tankönyvben. Ahol mégis találunk, 

ott szinte kivétel nélkül . mindig egy ii_zsgálat eredményeként,  a  ta-

nulságok összegezéseként szerepel. 

Jói szemlélteti ezt a megjegyzésünket a 316.o, alulról a 9. . sora: 

"Igy bebizonyosodott, hogy az érintőnégyszögek tétele megforditha- 
.. t®." 

Vagy a 317.o. közepén találhat© következő mondat: 

"Na a né szö: . kit szemközti szö cinek össze 	1800  akkor ez Csak- 

ugyan hurnégyezög." - Kiemelések a fankönyv ezeig.nt. 
t- 

• Az algebrai rész szabályaiban figyelmet érdemel az "igy Ii kiszámi 

hatjuk"hangsulyozása.Lásd pl.a 121.0-a: .'"Két tag összegének négyzetét  

ugy g,e ki sz mi that i uk... "; vagy ugyanezen az oldalon lejjebb: "Akárhány 

tag öcsszegének négyzetét ug,y i s ki számíthat uk... " - Ezzel 'a 'tankönyv 

arra figyelmeztet, hogy azonosságokrd l van szó, amiket nevezetes alakjai-

kon kívül .még Sok m ,s alakban is felirhatunk.A régi tankönyveinkben 

ugyanezet,a szabályok "igy sz•nitjuk ki"- vel szerepeltek. 
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A törttel való szorzásnál, gajd később , a negativ ez mmal való 

szorz3.snál is, azt hangeillyozza a szabály, hogy'mit"célszerű érted." e 

szorzásokon.-L sd ,pl.a 43.o-n: "X3 Rzt fogjuk érteni a törttel való 

szorzáson: 	-del - 	 szorzandó arm it tesz mint venni a,  szorzand 

részét_:" - A 1O1,o-n: "Mindezekből kiolvasták a tanulók: előjeles  

sz írnok szorz4.Xsán azt aélszerii érteni ho: , az abszolut értékeket 

szorozzuk Ps e 	n16 elő elit számok szorzatát tozitiv különböző el e 

jelű számok szorzatát negatív eltijellel 1átuk e1,=" •• Kiemelések a  

tankönyv szerint. 

Szemmel láthatta lag megtanulnivaló /kiemelt szöveg, szabály, tétel/ 

kevés van a tankönyvben.Az algebrai részben mindössze kb.50 sor szed.. 

hető össze, olykor 1-2 soronként; de nem sokkal több kerül a geometriai 

részben sem, ott mintegy 120 sor. Az ilyesféle összeszedegetés terve ta. 

lén groteszkül hangzik, azonban mindjóst indokoltabbnak litszik, ha meg-

nézünk néhány helyet, ahol elrejtőznek ezek ' a' szabályok, mint a kalács- 
. 

ban a mazsolaszemek. 	 . 

Nézzük meg pl. a 398.o. első bekezdését ! Ott ez 

";rdemes az imént vizsgált háromszögoldalakon átgondoltakat álta- . 

lánosan kimondani 4s külön is megjegyezni: B .rm i  lyen háromszög akárme.. 

lyik két oldalinak különbsége kisebb, mint a harmadik oldal. Bzt abból 

vezettük le, hogy háromszögünk két oldala törtvonalat alkotott, 4s tud-

tuk,hogy a törtvonal hosszabb az egyenes harmadik oldal nál.? Ondjuk ki 

ezt  is  i1•tal'ínosan: Bárm*l_yen háromszög akármelyik két oldalának össze.. 

ge nagyobb, mint a harmadik oldal." -Tagolás ós kiemelés a tankönyv 

szerint. 

	

B i zonyi t ások 	 ' 

Az eddigiekből mer szinte következik, hogy a bizonvitásokat is  

keresni kell 3 tankönyvben. Hiszen ha kevés a de•fínicié és kevés a té-

tel, akkor bizonyitás sem lehet sok. szaguk a bizonyítások is legtöbbször 

• a keresgélés , vagy felfedezés köntösében jelennek meg. 

Nézzük meg pl.a 312.o-n a hur- és érintőnégyszögek tételének bizo-

nyitását t Igy kezdődik: "Llost vizsgáljuk a hur- 4s érintőnégyszögeket 
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egymással pírhuzamba á,3iitva".-Ls a vizsgálat écigen: "Zit juk tehát, 

hogy..." 	s következik a tétel kimond íea,. 

IIasonló menetű a középponti ás kerületi szögek t4tel4nek felfe_ 

dezdse.Ebben a tírgyalásm®dban "Az imént kapott tétel..." /299..6.11, 

sor/ az alkalmas kif'ejezPs, nem pedig a "bizonyitás", ezPrt is »asznál-

'ja inkíbb ezt a ' tankönyv. 

ti "Tárgymutatn" a tankönyv vágcn a "XII.IIizonyitísi ai dszerek" 

cimszóí alatt is gazdag anyagot sorol ugyan fel a "Geometria" részből, 

ha azonban utó,nanézünk az ajánlott helyeken, pl. "A bizonyitás szüksé-

gessége" cimszá alá sorolt a/, b/, c/ pontokbán, azt látjuk, hogy azok-

ban még ez a szcá, hogy "bizonyitás" sem fordul élő; "igazolás" szere-

pel elvétve, kiemelés nélkül.Arra a kérdősre különben, hogy mit jelent 

egyáltalán bizonyitani,a tankönyv nem i s . ad választ. 

Az "Indirekt bizonyit,áe" cimu pont első soróban, /316.0.1O,sor/, 

"Ezt egy ujfajta , furcsa módon fogjuk igazolni" -. kifejezést használja. 

Máshol is leginkább az,"igazolns" szerepel, mintha a "bizonyitás"_t 

szándékosan keriilné a tankönyv. 

A rg4g .i matematika tankönyvekben oly gyakori, "valói" bizonyitá.. 

sokat főleg a megoldott bizonyit•ási feladatokban láthatunk; a tptelek 

közül pedig az érint $négyszögek tPtele és a hurnégyszögek tétele meg.. 

fordításának bizonyitásánál. . 

	

A bizonyítások indenu 	eml letelek egymást filmszerűen k'o- 

vető sok ábríhoz , azokon moze egyenesekhez, mutatnkhoz, ötletesen meg-

jelölt szögekhez, szakaszokhoz tapadnak. Ezzel elkerülhető volt a bi-

zonyitásoknak a  régebbi geometria tankönyvekben szokásos formája: a 

betűzések, az egyenletek, azok alakitgatása, összeadása 4s3 kivonása, a be.. 

helyettesítések, stb.- Különösen J6'1 illusztrálja az itt elmondottakat 

az érintőnégyszögek tételAnek megforditísára adott bizonyitás, amely a 
tankönyv 315.oldal ín kezdődik hs 4 ábrát használ fel, egyetlen betű 
nélkül az ábrákon. 



Po adtat.iása 	 . 

közőpiskolai matematika tanirok kgr4ben 1949 őszén, a tant v ele-

jőn  ,ltal-inos meglepetclet keltett az uj tankönyv. Napi beharangoz .s 

megelőzte ugyan az Arkezc s t, 7 jelzrísek voltak arrő 1 is,  hogy  matemati-

katenit'isunknak meg kell ujulnia 8, azonban . ilyen tankönyvre nagyon 

kevesen zzii ithattak.. 

V,íratlan, ezokatian volt szinte valamennyi tulaj dons iga, ame lyek--

ről. a fentiekben említést tettiinnk.li r a krát tarittalomjegyz4k; az, hogy 

nyitott kérdéseket fagy; a gyakorlati feladatokból val5 kiindulse a 

t'►rg fisban; stb., stb. 

Terjedelme Pedig, a 420 oldal, amely mintegy hiromszorosa / if volt 

a régi V . 	vagyis ' a hason] koru- tanulnak sz•ím Ira irt' tanköny- 

veknek, sok tanirban megdöbbent st keltett. 

..Mennyi jut ebből egy órira ? - kérdezték az aggodalmaekodAk. 

-:De hol itt a megtanulnivaln ? Hiszen ez csak olvasókönyv, kőpek- 

kel, mesékkel ! - nyilatkoztak a kritikusabbak, arniltor kissé tij4koződ-

,tak a könyv tartalnirn 1, stí g lusó 1 t ~.rgl íemidj ~.rr'> 1. 	' 

Aztán, a munka közben, amikor- kiütköztek a  tankönyv haszni.t•.nak 

a nehéz
j
ségei, Tassa,nként csalslid.seí fakult a megjelenését követő cso-

d .1kozi s \ s  n'eg1epetee.  . 

A haezn.lat körül mutatkozó nehézségeket fokozt ik a következő 

körülmSnyek is:  

a,/ az orszííszerte mutatkozd tanlrhi yny.Még csak egy éve, 1948-ban . 

illamositottuk az iskolikat; 1949-ben sok helyen nyitottunk uj köz4p- 

iskolit, illetve bővitettiik a meg1 vőket; az egyetemkéról kevés fiatal 

. tanir került Ici €3zidőtő,jt; ugyanakkor a-  felsőoktat•Isi intézmőnyek ug- 

rieezeriz fe jlőd� sével megnövekedett azok elszivő hatisa: a legjobb kö- 

zépiskoT.ai matematika tan ~.rokat e].vittők az egyetemekre éF fóiskolfis- 

8
~ u nyi J ino s 5$. . 	 . 

Kalmir Lisa.1cí 36,, Péter Rozsa 51., Varga T mő,s 65., ^ur ,nyi J.3nos 58. 
i{  is  t.írgyak tankönyvei is terjedelmesebbek voltak a rAgieknél._1,iad: 

Szabolcsi Yiklás: A nevelők cls az uj tankönyvek Köznevelras 1949. 20. sz. 
567.o.: 'rkfiönös jellemzője uj tankönyveinknek,' . s ebben is alapvető-en  különböznek a rőgiekt61, - a nagy terjedelem. 

/ 
hely szerint ./ ..A 2,-n41 említett I14rey-könyv 156oivolt. az  időzett 
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ra oktat6knak.Mindezek eredményeként sok iskolában megfelelő képe-

sités nélküli tanárok tanitott•ák a matematikit; gyakran olyanok, a-

kiknek szakt rgyait az uj középiskolákban vagy egyíltalán nem, vagy 

csak igen alacsony óraszámban tanitottik, /német, latin, görög, rajz/. 

Ezek a tanárok jobbira saját középiskolai emlékeikre támaszkodtak a 

matematika tani tisa közben. 

b/ a tanulók nagyon eltérő felkészültsége.  Az  általános i skolik 

még nem épültek ki mindenütt, ahol kiépültek, ott sem szilárdultak meg 

teljesen, igy hit igen gyakran csak névlegesen voltak azok.Sok eset- 

ben csak a régi elemi iskola nyujtotta felkészültséggel jöttek a ta- 

nulók a középiskolába, különösen az osztatlan, vagy a részben osztott 

iskolábbó 1. 	 . 

c/ nem volti tanterv és. utasitás a tanárok kezében, ami pontosan 

megszabta volna, hogy milyen célok felé törekedve, m t é s hogyan kell 

tanitani az egyes tantárgyakbó 1, igy a matematikából is. 

d/ az uj tankönyv képviselte matematikából a tantervet és utast_ 

tá.st. Hiszen "a miniszter rendeletőre",nem pedig csupán "jóváhagyásár 

val" jelent meg, mint a régi tankönyvek. Egy tankönyv azonban sá,ltal 

ban nem láthatja el tökéletesen a tanterv szerepót.Speeiilisan nem 

láthatta el ezt a szerepet a szóbanforgó 420 oldalas tankönyv sem, ami 

elsősorban mégis a tanulok számára iródott, ugyanakkor gyökeres refor-

mokat követelt volna a  tanitásban. 

e/ ráadásul a tankönyv kis példányszámban jelent meg. Olyannyira, 

hogy néhol az első hónapokban örülni lehetett, ha a matematika tanárí-

nak jutott belőle egyetlen egy példány. 10  . 

Igy aztán az uj középiskolák első esztendejének matematikatani-

tását a következő végletek jellemezték: 	 . 

A .jámborabb, szófogadó és óvatos tanárok elkezdték előlről - a 

10 "Az elsős mennyiségtankönyv olyan kis számban jelent meg, hogy az 
első félév végéig általában oszt•ílyonként csak egy-két tanuló tudta • 
megszerezni. Gyakran még a szaktanárnak sem jutott kézikönyv. "-Szabad 
Nép, 1950. ápr.8., 7. o. "Egy pedagigus levele a tankönyvszabotázsr©1" sím-
mel, Gugi Sándor aláírással megjelent cikkb61...A.VK.&?-ről szAló 1950-es 
parthatározat után. 
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tanév eleji elkerülhetetlen ismétlősek után - ,  megtirgyaltók .lapról  

lap*` a a  tankönyvet, mint miskor, más tankönyveket. Estek • lassan ' halad-

tak, • elvesztek •benne,10el4vre a negyedrószénél •tartottak, vagy • móg ott  

sem.Altalíban igy jártak a . ,tankönKyvvel a matematikát : zakképesités  

nélkül tanitó, de köte2esa4güket becsületesen teljesíteni akaró  ,tana= 

rok,  

A konzervatív, makacs, önfejű tanárok .félredobták, vagy• legfeljebb  
t. 

csupán póldatirkónt használták a tankönyvet.A tananyagot ugy tanitot-

tik - olyan rendszerben, olyan módszerrel mint régen ,  ahogy megezok-

ták.Nómelyikük eleinte még azt a fáradságot sem vette, hogy . figyelmesen,  

alaposan végigolvassa a •  tankönyvet és csak akkor kapott pszbe, amikor  

felfedezte, hogy annak szövege, ábrai és minta ,feladatmegoldásai  nélkül 

a geometriai feladatok nómelyjkót nemhogy a tanulók, de ő maga sem ké-

pee megoldani.  

Ezekről a tanirokró l joggal mondbattik az uj tankönyv 'vó .delmezői,  

szó szci lő i, ll  hogy"Sem értették ' meg a' tankönyvet . j" 	Ezek nem is  

biztak benne ós igy vélekedtek: "Majd megbukik .t Mert életképte • len,hal-

vaszületett dolog, Jövőre nyomathatnak ujat. "- Talán .mondanunk sem kell,  

hogy az effóle gondolkodásmód nem ritkán •reakciós be€íllitottságból is  

táplálkozott. 	 . 

A tanárok zöme az emljtett kőt véglet° között keresgélte az uj utat.  

Kerültek köztük olyanok is  - ,bór eléggé szórványosan -, akik "megértet-

ték, a tankönyvet", sőt rajongóivá lettek, lelkendezvé beszéltek a. belőle  

ávad6 fries levegől, ós ha nemi ntr? l pontra a tankönyv szerint, de an-

nak szellemóben dolgozták fe l .  a tananyagot... Ebben az időszakban a tan-  

könyv hatása elsősorban abban mutatkozott, hogy a tanárok, a régi gyakor-

lathoz képest, jobban törekedtek a gyakorlat i  ölet probllmiinak a tani-

tisban való felhasználására ls általában a matematika megkedveltettsóre.  

Ezek eleinte az,ow /Országos Nevelóstudominyi Intc~zet/ munkatársai 
voltak és buzgón jártóic az országot, agitáltak az uj tankönyvek  r'ie llett 
gyüjtött4k a velük kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat._K, sőbb a  
Bolyai %T inos Matematikai Társulatban tömörültek é s a Társulat nevében  
nyilatkoztak, foglaltak állóst az uj' matematika tankönyvek vódelmezői.  
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A TáOkoztató  

Az uj közériskolikban go lyó tanitás, nehézségeinekl2  leküzdőséhez a 
 . 	

. 	 ...    

Közoktatásügyi kinisztérium különféle intézkedésekkel igyekezett eegit-  

séget nyujtani az igkoláknak.Az intézkedések segitették 	, többi kö-  

zött o a matematika tanárok munkáját iO3 Ezek közül témink szempont--  

j ábó l- egyik legfontosabb volt az uj tankönyvhöz irt T3Jékoztateí  kia-  

dása,  

A Tájékoztató 50 oldal terjed©lmü, nyomtatott füzet volt; első izbe ~ 

1950-ben jelent meg,misodszor 1951..ben.A két kiadás nem teljesen azonos . 

a  második ,kiadásában találhat 5 Altalinos utmutatások több kérdésre tér  

ki, mint az elsőben é9 .  jobban figyelembe veszi a tankönyv használata  

közben szerzett tapasztalatokat.  

A Tájékoztató ,  főleg a tankönyv megmagyarázására villalkozott.Ta  

nácsokat adott a ha .szná]atzhoz, külön a tanitóképzők és az Ipari tech-

nikumok szánára is.Öeszefoglalí kérdés-soroz-•tot közölt, hogy azok segít  

ségével megszilárditeák a tanárok a tanulók ismereteit, az egyes fejeze-

tek befejezése után.Végül közölte a tankönyvben található feladatok  

megoldásait ie.  

További tárgyalásaink '  érdekében célszerilnek látszik néhány gondo -  

lat idézése a  Tájékoztatóból, 	 . 

"Igen sok feladatot kell megoldanunk"- olvashatjuk  az 1950..es ki..  

adás általános részében, a 2.o-n -"aminek  az a célja, hogy ezt a nem nagy  

anyagot könnyen mozgóstaitható ismeretté tegye "holt tananyag" hei!ett"  

Ugyanezzel a problémával foglalkozva ,  az 1951-es kiadás már ezt  

irja: "Csakis a helyesen megválasztott ós elegendő számban feldolgozott  

feladatok szerezhetik meg a tanulóKnak a matematikában való biztonság  

őrzését: a képességet a problém-áköni felismerésére, negfogalmazásr  

ra ós megoldására. "/1. o.-Kiemelés az idézett hely szerint, ./  

12  Lásd erről pl.  Gyalmos János két cikkét Lemorzsolódás középiskolig  

finkban; Gimnáziumaink első osztályának tantervi feladatai...Köznevelés,  
1950. febr. 1., illetve febr. 15.  . 
13Me indították a tanárok szervezett szakmai ős ideologist továbbképzi.  

sót, ahol a matematika tanárok a geometriai szerkesztésekkel foglalkoz-
tak ; nagyobb figyelmet forditottak a tanítási órák tervezésére; jelszó• 
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A geometriai alapismeret.ekkel kapcsolatosan igy vdlekedik: "iioez- 

ezadalmaé éA rendszeres ismé 'tlésiiket, vggra szemléletesen világos té- 

nyek ubizonyitágát" fglösleges id6pa>carlásrak óreznő az uj  ismeretek■ 

re vágyó itjuSág. "/7. ö./ 

!1 goométriai nyia,g tanitásárál:' "Az egész geometriai  fisz ktdolP ' 

gozott és Zs;itüzötV feladatok 'l:3.ncolnta:A  féenl: annak elérése. hogy a  
tanuló képes legyen -  ismereteit prob lémáinak megoldására fel  is használ.  

ni. Ez összehaassarilitl2atatlanul nehezebb feladat, mint egy bizonyos ifl- 

meretmennyiaág rnQgtanitása, de kétségtelenül jéval nagyobb i s .a nevelő.. . 

értéke. "/8. o./ 

A sz,Qrkesztáselcr6ii' "A szerkesztés, konstruá,lá.e ébreszti fel  első-

sorban  a tennivágyó ifjusá,g érdeklődését.A boncolgató,anglizáló bizo- 

nyitás iránti érdeklődés később ébred. "/8.o./ "A, 'szabályszerei, körző- 

vel ,és vonalzóval történő szerkesztési lépéseket nem sorolja fel' a 

könyv.Ahol vari ikalóm rád megemlít néhány meg nem engedett és megenge- . 

kérdés 
dett lépést, de e 	ör rendszeres tárgyalása ebben az osztályban még 

korai volna.igy későbbre maradt a csupán vonalzóval, vagy csupán körző-

vel megoldhat© szerkesztések bemutatása  is."  /1o.o./ 

A Tájékoztató kiadása kétségtelenül hasznos volt.A hatása azon 
• 

ban meglehetősen korlátozott volt.IIert azzal, hogy a tanárok számára 

jobban megvi ' lágitotta a tankönyv vezető gondolatait és m'dszereit '4 te-

bit  a tankönyv lényegét mondta el ujra, rövidebben az még továbbra is  

problematikus, vitathatd maradt, 	sőt, tudatosabban lehetett vit ába 

szállni véle, mint eddig
15 

 Továbbrais a gyakorlattól várhattuk a döntő 

szót abban a kérdésben, hogy' vajon lehet-e eredményes munkát végezni ' 

az adott tankönyv birtokában, annak elképzelései szerint. 	' 

vá ett a "súlypontképzés",remin a tantervi anyag lényeges részeinek 
"sa  kiemelését 4rtették. Lásd erről: "Az I. gimnáziumi tananyag e lmelyitósenekfeladatai", Közneve lés, 1950. ápr.15._ Mate-

matikából felada normát" állapitottak meg,a tankönyv feltétlenül 
megoldandó feladó nak megjelölésével.-Különböző konferenciákon el-hangzott  előadások és a Köznevelésben közölt cikkek ujra ás ujra fo g.  lalkoztak a legsürgősebb tennivalókkal.-Lásd az Irodalomban felsorolt 
6 ., 7., 28., 30., 32., 4?_., 43., 48., 57., 63. cikiseket. 	 . 

merre kés bb sem kerUilt sor.Kem az lett a sorozatbál, aminek indult. 
15 Jellemző, hogy nem didaktikai szakkifejezéseket használ, nem készsé•. 
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liasznosak voltak a: benne tal.ílható összefogla:ló kérdősek is, de 

legtöbb segitséget a  feladatok  megoldásai nyujtottak a ta;nriroknak:iva  

csak akkor, ha eljutott hozzájuk a.  Tájok©ztatn.Mert kevesét ny®mtak be-

161e, /ivakodva, hogy a, tanulóknak ne jussom/; iskolánként 1..2 pnldányt  

küldtek, azok is nem, ritkán elkallódtak 	gyakran 'éppen, ai őrdekeltek,' 

az I. o-ban tanitó tanárok nem tudtak a lőteaőaér.ól, a tarvir.ok magymőrvii  

fluktuiciú ja mimtt. ,ló  

A tankönyv : •ítd'o lgözáeai cí s további sorsa  ' 

A tankönyv m•ísodik, 1950-es kiadásában az 'algebrai rnszből ki-  

hagyták "A gyakorlati élet matematikai problémái" ős "A  törtek elosz..  

lása" cianii Olvasmányokat, továbbá az "Egyenlőtleazjggok ős hatn,rozatlan 

egyenletek" cimü fe jezetet.ATőhol, egPSZen jelentéktelen ,  mértékben  

dositottik a meghagyott szöveget is:-Pl.eltünt a már emlitett romanti-

kus szöveg is, az ~ tengelyrgl,mely "ott ~,11 fenyegetően,.. , mi nt egy 

kivont  kard: 0..val ne meró sze l  j  osztani l".'  

A geometriai részből kimaradt a "P.1értQk nélküli mórtan/Topologiay  

ci mü olvasmány.rgyeg fejezeteket kurtilbbra vettek,a nehezebb kidolgő- 

zott feladatok.elhagyisival,/pl.kimaradt a parabola. 4s .a hiperbola 

pontjainak szerkesztőse, stb./.A "Geometriai transzform3ciók" cimü feje-

zet- cime "Tükrözősek"-re módosult ős ennek  megfelelően  rövidült a a  tar- •  

talma. i s.  

Az emlitett röviditősekkel a tankönyv terjedelme 348 oldalra  

csökkent.  

Az 1552.-es kiadás lényegében azonos az 1950-essel, de az ujrasze-

dés miatt, amit papirtakárékossigi okokból végeztek, a lapok szómozisa  

nem  egyezik.Ennek terjedelme 336 o.• 	 . 

ekről, j..rtaosigokról szól.A tananyag kiválasztó.sdnak szi eppontjai,  
/pl."a tennivigyo ifjusig érdeklődőse" - 'a döntő érv a szerkesztések  

előtórbe illit9.eakor/, é lénken tiikrözik, mennyire hiányzott a széleekö-
rüen,alaposan megvitatott tanterv a tankönyv i( sakor.  
16Je1en dolgozat szerzője matematika szakfelügyelőkvint működött 1949 ős  
1949 között. L,togat.eai , alkalm ~íval nem egyszer tapasztalta, hogy csak a 
magival vitt Ta ~jékoztatübo 1 szerestek tudomast a tania,ok annak lőtezé..  
snról.Ez a megjegyzés persze nemcsak erre, hanem a később megjelent tan-
könyvek tájékoztatómra is vonatkozik.  



- 26 - 	 . 

Az ujabb-ujabb kiadások nem váltak előnyére a tankönyv külső  

kiállításának. Gyengébb papírra nyomták, mint először, a szöveg én az  

ábrák olvashatósága egyre rosszabb lett.  

A 1952-es kiadás tartalmazza az 1951- es szövegét, azonfelül  

összefoglalásokkal bővült,  amiket az algebrai rész 10, a geometriai  

rész 6 fejezete után iktattak be.  

Az összefoglalások, nevükhöz híven, tömören tartalmazzák az e.. 

gyes fejezetekben tárgyalt kérdések és az elért eredmények, felismett  

módszerek lényegét - vagyis: a megtanulnivalót a tanulók számára. 17  

Terjedelmük egyenként átlagosan egy oldal ,  de kerül 6 soros összefog-

lalás / a háromszögek egybevágósága után./ és másfél oldalas is.Velük  

a tankönyv terjedelme 354 oldalra növekedett.  

Aligha . tévedünk annak kijelentésével, hogy az Ö sszefoglalások be ik  

tatása - tehát szabálygyüjtemény biggyesztése az egyes fejezetek vé-

gére szöges ellentétben állt a tankönyv szerzőinek eredeti elképze-

léseiYel.És bár azok szövege ellen komoly kifogást nem tehetünk, meg-

állapithat juk,hogy nincsenek - nem is lehetnek - összhangban a tankönyv  

st  i lusó,va 1 . 

1952-ben egyébként kezdetét vette a tankönyv hivatalos háttérbe  

szoritisa is.Az ipari technikumok l.osztálya szánmára .  ekkor uj matemati-

ka tankönyvet adtak ki.A Közoktatásügyi, miniszter rendeletére az 41-  

talános gimnáziumok matematika tanitásához kiadott útr  mint t6 pedig  

előirja, hogy "az azonos átalakitáeok rend e rsz___eze_tt tár~,v_ala 	nega- 

tiv szám éve leji bevezetésével,  valamint-az azonos átalakitások ala-

pos elmélyítése és begyakorlása tisztán algebrai feladatokon"  történ- 

17 Ez a története annak, amit Mód Aladár 4.  cikke említ, a 310.o-n: "A  
szabályok levonását az önálló gondolkodásra nevelés és a formalizmus  
elleni harc cinién tankönyveink a tanulókra bizzák.A szabály csak a fe-
jezet végén szerepe 1, függe lékként. "  

18Utmutátó...64.  Afféle ideiglenes jellegű útasitás, amit a központosí-
tott szakfelügyelők munkaközössége állított össze.Az első része álta-
lános kérdésekkel /óravázlat, számonkérés, stb.,t foglalkozik, minden osz-
tályra való tekintette 1. A második része csak az l .osztályos anyag te l-
dolgozánával kapcsolatos  útmutatásokat tartalmaz.  
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jék./42.o.-Kiemelés az eredeti szerint./ 

2z az Útmutató irja elő azt is a 42. o-n, hogy "az algebra beveze- 

té se, az Í azonoss igek 6e az algebrai . t eortek tanitásában, de másutt  is  

maszkodjunk n..gy mértékben a most megjelent Iaricsev:Algebrai feladatok  

gyüjtomén.ye cimü példatárra19 

A geometria tanitáshoz adott utmutatások isbirálják.a tankönyvet 

és - egyebek között - azt követelik, hogy: " A geometriai . óra eredménye+ 

ként lényegében ugyanolyan znegbizhata„ rendszeres ismeretekre kell szert  

tenniük a tanulóknak.  mint az algebra órák után"./57. o.Kiemelé s az ere-

deti szerint./ 

Az emlitett követelések a tankönyv algebrai részének 'alapgondolatáéi 

vetik el, egyidejüleg szinte feleslegessé teszik, mint példatirat is, - 

amire eddig általában mégis csak használták -,hiszen a Iariasev-féle 
e 

példatir szinte ,kimeritbatitlen bőségben tartalmaz feladatokat az a]• 

gebra minden tárgyköréhez.Jelentősen megnyirbálták az utmutatások a 

tankönyv geometriai részének alapgondolatát is, a további gyakorlat , szó. 

mára. 24 

1953 Gazén pedig az  ország 5 megyéjében és Budapest néhány gimná.• 

ziumában végleg félretették a tankönyvet és helyette az akkor megjelent 

kísérleti tankönyvet vezették be. 

Végül 1956 szeptemberében mindenütt kivonták a forgalomból. 

írtéke  l se 

Ha a tankönyvtől elsősorban azt várjuk, hogy "az ismeretanyagot' tö-

mör, szabatos megfogalmazásban, minél könnyebben tanulha,té, tételes forrná. 

ban dolgozza fel",/Nagy S.:  Didaktika, 133. o./,akkor már az eddigi meg- 

19 Lariceev  müve ekkor még csak kézikönyvként szerepelt, /a Szocialista 
Nevelés Könyv ára sorgze,tban o  jelent meg/,• a következ4 Hívben azonban /Var 	 e a Tamas %tdolgezásival ós jegyzeteivel ellátva iskolai segg&. 
könyv lett belőle. 
20 Követelik az íltal.án©s iskolai geometriai anyag alapos ismétlését, 111 
feladatok megoldásával kapcsolatban. "Irányt kell vennünk arra, hogy a 
feladatok mego ldásnál felhasznált axiómákat, tételeket a tanulók ponto-
san meg tudják jelölni , a megoldás menetét minden esetben igazolni tud.. 
ják.Arra kell törekednünk, hogy a tanulók az alapfogalmakat pontosan de- 
finiálják, az 	lényegét helyesen fogalmazzak meg."/58.0./ -Követe• 
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jegyzéseinkből is regá.11apithátó, hogy az 1949-es "Matematika a közép-

iskolák /.0.szimiras  nem felelt meg a já tankönyvvel szemben t •imaezt-

hat6 követenyoknek. 	 • ' 

Nem felelhetett meg már csak 'azért sem, mert egy osapisra: 

a tanterv és utasitáz,  _ 
a rn5 dszertani. vez6rkönyv 	 . 

egy sereg vitacikk  

	

ős vc gül a tankönyv szerepét akarták vele eljátszatni. 	 ' 

A könyvet lapozgató kIritikus kénytelen megállapítani, hogy nagyon 

kíiidolgoz©tt, a legapróbb részletekig kicsiszolt művel áll szemben , a. 

mely ráadásul nagyon egyéni izü-hangu, mint egy szépirodalmi, alkotás. 

il kell ismernie, hogy a  szerzők elkópzelése a könyvben megrajzolt e-

setre elfogadható és érdekes. Talán hibátlan is.Talán lehetne igy is 

tanitani az drjntett kérdésekről. 	 ' 

Ám hol van az a tanár, aki pontosan megvalő sit ja ? Ki engedi any- 

nyira guzsbakötni az egyéniségét, mint a könyv kivánná, hagy 4vr8L6vre 

pátosan elmondja a neki szánt szövegeket ?Hánnyan töprengenek majd a- 

zon, hogy e tankönyv jeleneteinek a t€nitási árákpn való pantos lejét. 

üüása után mik még a tennivalóik, ahelyett, hogy ®gyrni elképzeléseik 4 n 
tapasztalataik  birtokában azt tennék az arákon, mait éppen jónk lát® 

nak ? Ée lesz-e majd elég idő a lejátszására ? 	 . 

Nyilvánva%, 'hogy kis©rleti tankönyvvel .állunk szemben,  h$ nines is 

ráirva, ha nem is nevezik annak. Hiszen a szerzők előzetesen nem próbál.• 

batták ki a gyakorlatban elképzeléseiket; nem taníthattak a tankönyvük' 

szerint olyan összetételű és olyan tantervi anyagot feldolgozó osztályok. 

ban, mint amilyenek számára könyvüket irtkk. %gyszerüen azért nem, mert 

1949 előtt ilyen osztályok nem léteztek. De utólag sem tanítottak be-

lőle néhány éven it a középiskolában,/mert egyetemen, Illetve főiskolán . 

dolgoztak?. Ez a  körülmény pecsF telte meg a sorsát: nem fejlődhetett 
kiprób ált, a gyakorlati tapasztalatok  alapján 4v2.61 évre javitott,be- 

Xi€lik a szerkesaztnsek l.eiratis át, "az elig3zod6.st megkánn,yit6 jelrendszer 
használatira" való szoktatást,/57.0./.stb. 
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vált tankönyyvé.j,tdolgozásai nem igazi átdolgozások, hiszen csak itt-

ott kihagyott olvaemányokrSl,bekezdésekról beszelhetünk, illetve az 

Összefoglalások beiktatásáról; egyes fejezetek ujrairásárn 1, a tapaszta. 

latok figyelembevételével történt javitásokról nem. 

didaktikai ala elvek szemszöébiíl vizsgálva tankönyvet, a kö-

vetkező megillap tósokat tehetjük róla: 

A tudományosság elvének annyiban megfelel, hogy nincsenek benne 

tárgyi hibák,pontatlanul fogalmazott definíciók és tételek.Több eget-

ben sikeresen mutatja  meg  a matematikai gondolkodásmódot is. - Hiányos-sága 

azonban, hogy nem mer eléggé tudományos lenni.A tanulók életkori 

saisságai komolyabb igénybevételt engedélyeznének ilyen tekintetben. 

Uás tantárgyak tankönyvei jobban ki is használják ezt. Ebben a tan-

könyvben a definiciók, feltételek és tételek hangsulytalan, szinte ész.. 

revétlen közlése, /vagy téljel mellőzése/, arra vezet, hogy a tanulók 

nehezen és ritkán jutnak el az általánosításokig, vagy el sem jutnak; mel-

lékes epizódokként tűnnek számukra a feladatok megoldása során szerzett 

tapasztalatók, vagyis inkább csak "értesiiléseket szereznek" szilárd, 

megbízhatd ismeretek helyett. 

tanulók érdeklődésére épit.Igyekszik érdekessé tenni a tárgyalt 

kérdéseket, ,bemutatja a matematika szépségeit is. Hegértésen egértésen alapuld is-

meretek szerzéséhez igyekszik segitséget nyujtani. Gyakran azzal is, 

hogy a tanulók önálló i.té letalkotásáXra számit.- Néha azonban az elért 

eredményeknél magára hagyja a tanulókat.Nem helyes az érdeklődés egyol.. 
dala hangsuyozása sem, amit kelönösen a  Tájékoztatóban olvashatunk.Az 
"uj ismeretekre  vágyói ifjuságnak" olyasmiket is meg kell tanulnia,ami.. 
nek hiányát egyelőre nem érzi, de mi tudjuk, hogy szükségeá lesz rá, el,. 
engedbetet len a fejlődéséhez. 

A szemlpletessiég elvének is megfelel a tankönyv. Gyakran indul ki 

konkrét példákból a tárgyalás.A geometriai részben az ábrák sokasága 
teszi világossá a felvetett kérdéseket és a megoldás fokozatait...A sok 
ábra ugyanakkor le is szoktatja a tanulókat a bonyolultabb geometriai 

Ibrik tanulmányozá.sáról.Néhány jól megtervezett ábra egy probléma t4r.. 

gyalásához jobban segítené a tanulókat abban, hogy maguk is képesek 
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legyenek ábrát késziteni problémáikhoz. 

Az elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve több esetben helyesen 

érvényesül a tankönyviben, különösen a gyakorlati problémákbó 1 való ki- 

indulásnál.Már az elért eredményeknek a gyakorlatban való alkalmazásé.. 

ban nem eléggé következetes a tankönyv.Megemlithető az is, hogy a gyakor-

latra való utalás néhol terjengős, máskor pedig erőltetettnek látszik. 

Az oktatás rendszerességének elve szempontjábóa tehetünk legtöbb 

elmarasztaló megállapitást a tankönyvvel szemben.Az algebrai részben az 

egyenlet középpontba állitásával a tanulók számára szinte csak ötlet_ 

szerüen merülnek fel az azonosságokkal kapcsolatos problémák.Ezzel az-

tán hézagossá válik mind az azonosságok, . mind az egyenlet tanitása.He- 

lyee, hogy a "minden összefügg mindennel" elve, érvényesül a tankönyvben, 

de az már nem helyes, hogy az egy dologra vonatkozó ismeretek nem függe- 
• 

nek össze elég szorosan. Ugyanez a probléma jelentkezik - ha nem is 

ennyire sulyosan - a geometriai részben, a geometriai szerkesztések 

középpontba állitásával kaposolatósan. 

Felvethető itt az a kérdés is: vajon az egyenlet fogalmának középpontba 

állítása nem mond-e ellent az oktatás érthetősége elvének ? Az egyen-

let ugyanis bonyolult fogalom. Ennek vizsgálata során általában mindig 

egyszerűbb fogalmakhoz jutunk, mint pl. az együttható, kitevő, egynemü, kü-

lönnemü tagok, stb. Tehát nem az egyszeriitől haladunk az összetett felé, 

hanem forditva.Ilyen szempontból bitélet érheti a geometriai részt is, 

mert•pl.az egybevágós .g,mely szintén egyszerű fogalom, jóval később ke-

rül sorra, mint a mértani hely bonyolult, fejlett geometriai szemléletet 

feltételező fogalma. 

Az ismeretek tartós elsajátitás .ának elve szempontjából vizsgálva 

a tankönyvet, megértbe t jük, miért alakult ki az a vélemény ró la, hogy "ints 
kébb csak olvasókönyv, amely mesél a dolgokró 1", nem 'pedig tanít. A tár-

gyalás nem emeli ki az ujat.Aa meg is érenek belőle valamit a tanulók, 
nehezen tudják elmondani, mert a szövege nem alkalmas a megtanulásra, 
annyira közvetlen, csevegő hangu, o lykor terjengős is. 
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Az  egész tankönyvet tekintve ugy érezzük, mintha az lett volna a 

szerzők elképzelése, hogy könyvük az ismeretszerzés első forrása a ta-

nulók számára.Mintha a tankönyv szavait, példáit követné a tanár rencl-

,szerezó, kiegészitó ós a lényeget kiemelő munkája.-A valóságban éppen 

fordítva játszódik le a matematika tanítása: a tanár magyarázata, az ó-

rán megoldott feladatok az ismeretszerzés elsó forrásai.Azt kell rend.. 

szereznie, kiegdsziteni, szabatos és tanulható formában rögzitenie a tan-

könyvnek, hogy a belőle tanultakat aztán a tanár ezámonkérhesse. 

A szóbanforgó tankönyvnek éppen az a főhibája, hogy "rnegfogbatat-

len" a benne feldolgozott tananyag, nem volt mit számonkérni belőle.Er-

re még az Összefoglalások beiktatása után is nehezen kerülhetett sor, 

hiszen az egy-egy órán végzett tananyag csak a fejezet végón találha-

tó, az összefoglalásban, ott is  esetleg  csak 1-2 sorban. 21  

21 Sokszor és "sokan vitatkoztak róla különféle értekezleteken matemati• 
ka tanárok, métastatikusok, igazgatók ' és egyéb szakos tanárok , de móg ezü-
16k is; jegyzőkönyvek ós írásbeli vélemények is születtek; nyilvanos 
nyomtatásban megjelenő bírálat azonban alig-alig' látott napvilágot.-É 1.. 
ső alkalommal a Szabad Nép c.napilapban, 1950.42%144n - közvetlenül a 
VKM .rJ1 szóló . parthat arozat közzététele után "A helyi reakció egy 
hunon pendült a VKM•ben működő ellensóggeil.3gy  nedawgus levele"  o. 
oikkben, Erdélyi ' ,i ihály aláirásssl' olvashattunk birs/ló megjegyzéseket a 
tankönyvről.Nóhány mondatot idézünk: "A mennyiségtan tanitását alaposan 
inegnehezitették a mennyiségtan-könyvek hibái.KÜlönösen az első gimná. 
ziumi mennyiségtan könyvben található sulyos hibák. Amikor október kö-
zepén az uj tankönyvet kezembe vettém, mindjárt az első olvasáskor fel.. 
tüntek hiányosságai, hibái.. tankönyv tulságosan nehéz, ,a növendékek szó.. 
mára igen gyakran érthetetlen . Az egyenletek .  begyakorlására szánt 
dák között nincsen meg a fokozati emelkedés.Sok a betüszám_együtthatós 
példa, feleslegesen sok az' olyan egyenletrendszer, amelyben az együttha 
tok tizedes törtek.A tanulók dolgát az is megneheziti, hogy a példák u-
tin sehol sem közli a könyv ' a példák végeredményét..."-"A mennyi ség-
tanr.könyv nehézségei annál veszedelmesebbek; mert a" tankönyv irrői - a 
nehézség leplezésére - a mondatokat "gügyögő" stiluebán fogalmaztak. 
Ezek a mesterkélt "könnyit'sek" csak még jobban megzavarják az egyéb-
ként tulságosan magas szinvonalu tankönyv megértését."-"A könyv másik 
hibája hogy az élettel semmiféle kapcsolata nincs."- 'Már ezekből az i-
dézetekból is látható, hogy' a levéli `ró azok közé . sorolható, akik %"nem 
értették meg a tankönyvet".0 llyasmiket is kifogásolt, amiket ma is a 	t 
könyv érdemének tekinthetUnk,/pl.a betiiezám.együtthatós és a tizedestör 
egydtthatós egyenleteket/; olyasmiket követalt a továbbiakban, /álgyakon 

látszatra politizáló feladatok felvételét/,antikkel sem akkor nem 
értettünk, sea ma nem érthetünk egyet.-Nem is foglalkozik érdemben' a tan 
könyvvel; a "gügyögő etilusu" jelzője azonban eléggé találó és szálló- 
igévé lett uj tankönyveinkkel kapcsolatban. ..Ezzel szemben Pogány Já-nos 52.  cikke fenntartás nélkül dicséri a könyvet, szembeszáll a "vri.. dakkal" /138.o./, amiket felsorakoztattak ellene.-"Véleményem szerint 
csak ilyen tankönyvet szabad irni" - irja.M3shol, á rendszeresség hiá.. nyával kapcsolatosan 

erre a következtetésre jut: "De ez mostmár a 
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2.Az 1950-es "Matematika a gimnáziumok fix. osztálya Számára"  

Kii is á le i r ásá  

47-es számot visel. "A Vallás- és Közoktatistigyi: Miniszter rends.. 

letére kiadja a 'tankönyvkiadó Nemzeti Vállalót." 	 . 

A belső címlap hátoldalán ezt olvashatjuk: ' 

"Ez a könyv a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelésügyi 

Főosztályának irányításával készült. 

Gallai Tibor , ' Péter Rózsa  ' és Tolnai Jenő  'munkája. 

Az  ábrákat  Balogh András 	Csáki Imre 'rajzolta." 	• 

342  oldalra terjád ,Az algebrai rész keveredik benne a geometri- 

aivai. 

Mintegy .670 ábrát tartalmaz, számozatlanul. 

Jó papirra n,yomt-ik, a szöveg és az ábrák jól láthatók. 

Bolti 'ára 7,50' Ft, iskolai ára 5 Ft volt. 

Tártalma é g.. mó dszere  
, 

Ebben a tankonyv8ben mar . csak egy tartalomj egyzéket találunk elől, 
- 	 .._ 	. 	. 	 . 	. 	 . 

"Tartalom"  cimmel.Ez tiibbnyiré a . tantervben  használatos és a régi tan- 

könyvekben  megszokott Qimek szerint sorolja fel az egyes fejezeteket és 

azok pontjait. Több mint 5 oldalra terjed ez a felsorolás. /1/, amiből 

máris fogaimat alkothatunk a tankönyvben tárgyalt kérdések sokaságáról. 

a/Geometria és algebra  

"Terület felosztása füves vetésforgó céljaira"  cimü bevezető ol-

vasmánnyal kezdődik' a t:írgyalás.Ebben a talaj keletkezéséről, Viljamsz-

rő i és a füves vetésforgóról esik szá.Ma jd ezzel kapcsolatosan felme-

rül a probléma: hogyan lehetne hét egyenlő részre osztani egy derék-

szögű trapéz területét ' ? "Emlités történik távolság egyenlő részre osztá-

sának, nagyitott és kicsinyitett ábra készitésének szükségességéről. 

Végül igy fejezKődik be az olvasmány: "Ezért most először a nagyitott 
és kiesinyitett rajz tulajdonságaival fogunk foglalkozni.Kitértink e-

zekhez hasonló kérdésekre, de idővel vissza fogunk térni a vetésforgók 

tervrajzának kérdéséhez is", /i0. o./. 	. 
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Vakiban, a felvetett kérdésre két alkalommal is visázatér a tan.  

könyv. Először az 54: o-n, 'ahol bemutat ja, .hogyan lehet "az egyszerüsőg ked-

véért három egyenlő teriiiet{i részre" felosztani egy derékszögű trapézt  

szerkesztéssel;, másodszor 'a 105. o-n sz.ömftáesal is megoldja a feladatot,  

a "Hasonló idomok területének aránya" cimü pontban.  

Az első fejezet, a "Hasonló idomok"  , bevezető  része "egy ház ké-

pe és annak nagyitott mása" vizsgálaté sorön` elvezet a hasonló idomok  

fogalm:ához.Ezt követi a nagyitott, vagy kicsinyitett' kép szerkesztése,  

majd a h'iromszögek hasonlóságinak alapesetei, az • előbbiekből szemléletes  

uton levezetve, /a két oldal aránya és a nagyobbikkal szembenfekvő szög  

egyenlősége nélkül, ezt a hasonlósági esetet mellőzi a tankönyv/.  

"A hasonlóság '  néhány alkalmazása"  c, fe jezet - távolságok egyenlő,  

majd arányos részekre osztásával, a negyedik arányos szerkesztésével; tá.  

volságok, továbbm távolságok arányának'kiszámitááával; egyenlőség és  

párhuzamosság igazolásával foglalkozik - mindenütt konkrét feladatokból  

kiindulva, háromszögre ,  trapézra, négyszögre vonatkozó kérdésekkel kap-

csolatosan.  

A "Területitalakitások"'  cimü fejezet első része sikioomok ugyan-

akkora területil téglalappá, sokszögek ugyanakkora területü h`öromszöggé a-  

lakitá.sávál; majd síkidomok egyenlő területü részekre osztásával fog1-

lalkbzik és a "csusztatás" módszerét alkalmazza.  

A fejezet második része Pythagoras tételét bizozit ja, elóbb a  

négyzet kétféle felosztásával, majd Euklides módszerével. Az euklidesi  

bizonyitásbó l nyeri a módszert téglalap ügyanakkora területü négyzettó  

alakítöeá►ra.Adott háromszög területét felező és egyik oldalával párhu-

zamos egyenes szerkesztésének feladatával kapcsolatosan foglalkozik a  

hasonló idomok területének arányával.  

Következik "A négyzetgyökvonás és :a Pythagoras tétel alkalmazása"  

c. fe jezet, amely . a terület fogalminak felujit.íáa és a területszámítási a_ °  

lapképletek megállapitása után bevezeti. a P.-tétel algebrai alakját, majd 
 

konkrét feladatokat old meg derékszögü háromszög oldalainak kiszámitásá. 
 

ra.Apróbetiia pontban ismerteti 'a négyzetreemelési eljárás megforditáeát. 
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Az egyaggnyi oldalu négyzet :itln'jónr k kist itásíval kapcsolatosan : mu-

tatja meg;  hogy "véges' ti,zedeazszám •négyzete nem lehet 2 "./64. o., alulro55l 

a 12 :  Sor/:-A tankönyv' sarn itt, sem k406bb nem vezeti be az "irracionilie 

szám" elnevezést,- hanem :ttt . alkalmazza . e ls ői zben a "négyzetgyök" azt t, a. 
• 

következő módon:' "Az - egys6gnyi oldalu n .Pgyzet- •átln jóak hosszát, vhgyis 

az x2  le  2 egyenletpontos megoldíeát uj,•jellel 'jelöljiik :.x. . +~
. 1f' ée 

ezt "négyzetgyök 2"-nek olvassuk. Tehát 	; azt a pozitiv számot ,jelenti, 

amelynek négyzeté 2.'a /65. oc'n, az 5. sortó l./ -Ezután "Á npgyzetgyökvonás 

gyors élvgézese" c.pont/részben apróbetüs/ következik,majd egy sor  gyakor-

lati feladat megoldása, t:ivolságok kiszámítására, előbb a P.-tétel .lém 

pésról lépésre való alkalmazásival,  vógül "a P* letel szolgált -.tta e- 

gyenletekből;"  

A. "Müveletek negyzet,y_ökökke l"c.fejezetben y bár a&iindulásmdg 

mindig geonetrfai prob,  lémábó l történik lassan, óvatosan algebrai sikra 

terelődik a tárgyalá,s.Az 1 -cm-es és 3 be oldalu négyzetek átlóinak 

összehasonlitis3bdl jutunk a szorzat nég.yzetgyöke,ma,jd ennek megfordi-

tásává,l a négyzetgyökök szorzata zonoaságaihóz. -A ttirt nPgyzetgyöke mix  

"Ugyanigy . vezethető..." utalással kezd$dik;A "Gyöktelenités" ,  ismét geomet- 

riai ' erodetii probl`mákbó 1 ,indul ki, /a ni► gyzet.tel kapcsolatban: az oldal  

kifejezése az á,tlóbó]/.  

."A Pythagoras..tétel további alkalmazása" cimü fejezetben egyrészt 

a négyzetgyökökre vonatkozó azonossígok- felhasználáeá,t látjuk a megol. 

dott feladatókban, másrészt fontos és érdekes összefüggések leve .zetéeót  

az eddigiek eegitsegével, / háromszög magasig nak kisz.ázniti sát az 

lakból; eulyvonalak kiszmitását, stb,./.  . . 

A következő fejezetek:: "t erületezámitási feladatok", "A körivek  

hosszá és •a kör rFszeinek területe"  As  a "L14rtani közpp" a cimoikkel 

megjelölt körben .és az eddig ismertetett módszerrel dolgozzák fél az a-

nyagukat, /gyakorlati kórcit4sekből .kiindulva, az ujabb kérdést mindig az 

előbbiekhez kapcsolva, stb./-.A síkgeometriai anyag tárgyalása a "Néh'ny 

területekre vonatkozó maximum.-minimum feladat" ' o. rövid, mindössze 3 

feladat megoldását tartalmazó fejezetben ví gződik. 
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A "Má,sodfoku egyenlet" cimü - az eddigieknél nagyobb terjedelmei 

fejezet  ,egy adott oldalhossszue gu négyzetbe irandcí adott oldalhossszu-

ságu másik négyzet csucspont jai helyzetének  kiszámit is óval kezdődik 

és tér vissza ujra-ujra ehhez a feladathoz a későbbi tárgysalá,s sorón . 

is.A má,sodfoku egyenlet Altalinos megoldósa csak a teljes négyzetté 

kiegészités gyakori 'alkalmazása, alapos begyakorl:iea 'után következik.A 

negativ diszkrimináns vizsgilatóvai kapcsolatosan azt irja a tankönyv, 

hogy:" n.. m tudunk belőle négyzetgyököt vonni, ilyenkór nincs megoldé,s". 

/142. o.Kiemelés az  eredeti ' szerint./ Itt is szerephez  jutnak  az imént 

említett négyzetek.2bben a fejezetben találjuk a má►sodfoku függvény 

képének megrajzol°ósait is, a mós6foku egyenlet grafikus megoldásával e-

gyütt ,eléggé röviden foglalkozik velük a  tankönyv, észrevehetően in-

kább csak a lehetséges gyökök i llusztrá.lása vélj óbó 1. 

Az "3gyenletek négyzetgyökökkel" cimii fejezet egy gyakorlati 

vonatkozásu és egy"geometriai /beírási/ feladat 'megoldásával kapossola-

tosan ad izelitőt a négyzetgyökös egyenletek megoldásári l.A msodik 

feladat előtt olvasható aloim hangsulyozza, 'hogy "Négyzetgyökös egyen-

letek megoldá,síná;l fontos a próba," 

Ennél is rövidebb a "Máeedfokurs redukálható egyenletek__", c, 'fe-

jezet.Ebbcn. egyetlen feladat részletes megoldását találjuk,a végén  ez. 

ze l a megjegyzéssel: "Ezen a módon oldhatjuk meg általiban az 

ax''+ bx2 + s3 c0 	. 
• 	• 

alaku egyenleteket." 

A "Aáso dfoku egyenletrendszerek" c, fe jezetben 3 feladat  megoldó, 

sót láthatjuk, mindegyikét mis-mis m5dszerrel; iltalainositá.s nélkül; 

mintival, illetve buzdítóssal az összes gyökök kissz.jmitisára. 

b/"A hatványfogalom kiterjesztése ess a logaritmus"  

A tankönyv második része "A hatványfogalom kiterjesztése" c, fe je-

zettel indul, amelyben - a régebben szokásos eljórástAl eltérően - a 

törtkitevőjü hatvány értelmezésévei kezdődik a kitevő iltalinositisa, 
A 2 bat.v<inyait tartalmazó tblázat tanulmányotá,sa közben merül fel a 
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kibővités sziiks4gess4g4nek gondolata: "Kár, hogy  nem minden szára szere  

pel a tíblá,zátban. Nagyon megkönnyiten4 a ezsmolá,st, ha minden számot 2 

hatványakőnt irhatnink fel. "/177.®./ Zda jd a problőma is: "nit értsiink 

pl.  a . 2 1. 5  batványon 

A t'rgyal s hangeulyozza "c'lszerbi 4rtelmez4 s"-t vezetünk be, 

hogy .."a hatvány hatványozásáról tanult azenoesig.4rvenyben maradjon" 

/179.0./. .A _"Tizedes alakban irt kitevők "c.pcntban arra is  sor kerül, 

hogy mik4nt "fogjuk 4rtelmezni a  3w tv,' nyt". 

A "4 . 46 a negativ kitevő jü hatvány"  c. pont. a törtkitevő jü hat-

ványba l kiindulva megmutat ja, hogy p1.2 hatványozásival csak akkor jut-

hatunk 1-n4l kisebb értékekhez, ha kiterjesztjük a hatvány fogalmit po-

zitív száznoknil kisebb kitevőkre is.Felbaszná,lja az I.o. tankönyvében 

már futólagosan bevezetett 0 , kitevőt, ennek segitscgével értelmezi .e-

lőbb konkr4t •példán, majd általánosan is - a negativ kitevőt. Megjegyzi: 

"Bebizonyitható,hogy . mindazok az azonosságok, amelyeket pozitiv egész ki-

tevőjű batványok : kör4ben megismertünk, negativ kitevők mellett is örvény-

ben maradnak.Igy például..." .. . következik néhiny konkrét példa /188.o./. 

Az "Igen kis számok célszerű felixásas...A számok normálalakja"C. 

pontban utalást találunk az  1.0.  tankönyvóből már megismert eljárásra, a.. 

mellyel az igen . nagy számokat célszerűen felinhatjuk,/hatványkitevő se.. 

gits4g4vel/.Ebből kiindulva kiszámítja a tankönyv, hogy Moly gramm egy 

ezénatom,.Ujabb példa utin az ir= smá . d m4ltatisát, a  fizikában való gya. 

kori használatára vonatkozó utalást, ' a. "normálalak" sz' bevezet4s4t 4s 

a szír karakterisztikd,j ának . definicicí ját .találjuk. 	. 

A fejezetet "Az exponenciális görbe".. c.rövid .pont zárja le amely . 

csupán a 2-es alapu év,i)onenci áli s függvPnnye l foglalkozik. 

"A logaritmus" c.fejezet' a . 2 hatványainak -.t blá,zatábó1 kiindulva 

megmutatja, hogy ennek segitségí±vel "szorzón helyett összeadunk, ez ped4g 

gyorsabban megy", /196. o./. Bevezeti a logaritmus je1öl4scgt, majd "A Joga. 

ritmusgöbe" következik, szinthit Csak a 2-es alapu logaritmusokkal. "A lo-

garitmusra vonatkozó azonosságok" c. pont kifejti, hogy "az egyenlő alapu 

hatványokról tanult azonosságokat a kitevő uj jelöl4n4vel is megfogat 
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mazhatjuk": /199.0./. 

Külön fejezet "A tízes alapu logaritmus táblázat"  .ElÓbb a 10-es 

alap e lőny e iről, majd a .táblázat használat áró 1 beszél . Apróbetüsen megmagya-

rszza az' ,interpolációt is, ábrák segitségéve2.; itt szerepe 1 egy 10-es a• 

lapu logaritmussal kapcsolatos grafikon is. 

Kidolgozott számpéldákat Rs gyakorlati feladatok megoldásait tar-

talmazzák "A logaritmus táblázat felhasználása a számolásban"  és a "Nem 

10-es alapu logaritmusok kiszrnitsa.Exponenciális egyenletek" c. feje-

zetek. 

E rész utolsó fejezete, "A logarléc ", előbb a 2-es alapu logaritmus. 

tábla alapján készített "skála" hasznnálatát mutatja meg, ma jd áttér a 

10-es alapu logaritmusok felhasználásával készített logaritmikus skála 

vizsgálatára. Ezeket, majd a logarléc használatát egyszerit számpéldák, 

/mint 1, 5 • 2, 2 ; 5 • 7 ; 3: 8 / megoldására 20 / t/ ábra teszi szemléletes- 

sé. 
c/Trigonometria 	 . 

A tankönyv harmadik része "A tangens fogalma ps felhasználása" 

o.fe jezettel kezdódik,Közvetlenül nehezen lemérhető távolságok meghát•á.. 

rozásából indul ki a tárgyalás, /gyárkémény magasságával foglalkozva/, amit 

a hasonlóság felhasználásával e ivégezheotünk,Eközben felmerül az un. "minta- 

háromszögek" /olyan derékszögü háromszögek, amelyben valamelyik oldal Hegy-

ségnyi hosszuságu/ és táblázat készitésének,célszeriisége.Ezt követi a 

szög tangensének értelmezése, majd a derékszögű háromszög megoldása a tan- 

gene- táb l -ázat alapján. 	 . 

Gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban megjelenik a tangens mint "ku.. 

posság" és "meredekség" iss.Következik a szög megszerkesztése a tangens.. 
• • 

ből, majd példa összetett feladatra, /magasság kiszámítása vízszintes tá. ;  

volság és két szög mérése alapján/.Végül az "Interpoláció" c. pont zárja 

le a fejezetet. 

Az "Uj szögfüggvények bevezetése" c. fe jezet előbb bemutatja, hogy 
a derékszögű háromszög befogóinak kiszámi

.tása az átfogc1ból é s egy szögből 
elvégezhető ugyan a tangens_t3blázat és a Pythagoras-tétel felhasználási. 
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val,azonban "olyan gyakoriak az ilyen feladatok, hogy érdemes olyan elj- 

ráet bevezetni, amelyben megtakaritbatjuk a mintaháromszög átfogójának 

ki számi társát"%246.0. /. 

Az uj 'mintaháromszögben mosstmár az átfogó egységnyi és igy az Q 

szöggel szembenfekvő befogó mértéke sin a , a másik befogó mértéke 

cos Q', .Következik a befogók kiszámitága az ítfogribcíl 4s egy  szögből.  

A szög cotangensét ismét a célszerűség érdekében vezeti be a 

tankönyv, utalva egy korábban megoldott feladatra, amikor "célszerűnek 

mutatkozott egy szög untszögének tangensét venni figyelembe: igy osztás 

helyett szorzással sikerült 	befogót kiszámítani"/250. o./. 

Csak ezután következik a. definíció: "A sinus, cosinus, tangens és 

cotangens értékét, minthogy ezek csak a szeigtől függnek, szögfüggvényeknek  

nevezik."/250.o./ 

Kiegészítik még a fejezetet "Az itfogó kiszimitása egy szögből 

és egy befogíbó l", "A derékszögit háromszög szögeinek kisszámitássa az át- 

fogóból és egy be -fogóból" Ás "A 30 ,45 és 60 o-os szög szögfüggvényei" 0. 

pontok. 	 . 

Rövid, önálló fejezetként szerepel az "összefüggés egy szög  se*  

függvényei között",  . amelyben előbb a szög megszerkesztése szerepel  .einu-

sábó i,vagy cossinusábbá l; majd egy szög többi szögfüggvényének kjsz•árnitása 

valamelyik adott szögfüggvényéből. 

Következik az "Összetett feladatok megoldásának visszavezetése  

derékszögit háromszögek megoldására"  C.  fejezet, amelyben előbb 5 gyakorla- 

ti kérdéssel kapcsolatos feladat megoldását találjuk, majd az általános 

háromszög megoldását a négy egybevágósága esetnek megfelelő adatokbá 1. 

A "Sinue•és cosinus tétel" c.fejezet "Hogy ne kelljen minden fela- 

datban ujra meg ujra megfelelő derékszögit háromszögek megoldására vezet-

ni vissza a kiszámítást... "/270. o. / _ je lsz val levezeti a sinust.. tételt 

hegyeeszögü háromszögben; ismerteti a logsin, stb. táblázatokat; példát 

mutat azok alkalmazására; végül levezeti hegyesszögű háromszögben a cosi- 
nus tételt le.  
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"A sinus és cosinus tétel tompaszögü háromszögben és a szögfügg-

vények általinogatása" c. fe jezet előbb csak tompaszögekre terjeszti 

ki a szögfüggvények fogalmát célszerű általánositással: "olyan értel.. 

met adunk nekik, hogy csak egyetlen sinus 68 cosinus tótelünk legyen" 

/280.0.4 majd 360°-ig általinositja a szögfüggvényeket. itt találjuk 

a háromszög területének ktsz ámitás it két oldalból és a közbeirt szög-

ből; továbbá a háromszög körül irt kör sugara és az alapadatok közötti 

összefüggést is.Végül 3 összetett feladat megoldása zárja .le a  fejeze- 

tet. 

, Az "összegezési tételek" c. fe jelet • egy ibrán adott négyszögre vo-

natkozó feladat kapcsán véti fel a pr©blémát: 1iogyan lehétne feloldani • 

a z ró jelet a 

s a/30°+ / :. 	cos  x 	egyenletben ? 
• 2 

ElŐbb prlb•ílkozásokat ismertet, ma jd bejelenti: "MMddnt'•keresünk 

arra, hogy helyesen fejezziik ki két szög összegének ,ssirusát az nesze.. 

adandók szögfüggvényeinek segitsségével "/247.o./. Következnek: két 

szög összegének, majd különbgégének sinusa 4s3 cosinusa; kétszeres 4s fél-

szögek sinusa és cosinussa, majd a° tangensre vonatkozd megfelelő össze-

függé sek. 

A fejezét példákat mutat a szögfüggvények értékének kiszámitásár& 

is; feladatokat old meg a nyert összefüggések eegitségével; végül to- 
• 

vábbi mintákat ad trigonometrikus azonosságok igazolására. 

"A lo aritmusok elán önebb alkalmazását b ztositcí összefü ések"e e  

apróbetüs fejezet trigonometriai összegek 6s különbségek szorzattá a-

lakitisát, a tangenstételt és a hááromszög szögeinek a h•írom oldalból . 

való rövidebb kaszámat ínát mutatja meg. 	. 

"A szög és a ,szögfüggvények fogalminak kiterjesztésre" c. fe jezet 

technikai problémákra vall hivatkozással bevezeti a forgásszögeket, 

mint tetszőlegese nagys . gu pozitiv P$ negativ sszögeket.Lrtelmezi ezek 

sinusát és cosinusát, példákat mutat a forg ssszögek meghatároz .s óra egy 

ismert szögfüggvényből, végül értelmezi a forgásszögek tangenslét 4s be..  
mutatja a forgá,seszög meghatározását tangenséből. 
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"A szögfüggvényék vizsgálata á.® ábrázolása" c. fejezet lemerteti 

a  "sinus_hullám"-ot, ennek fizikai és technikai alkalmazisait, ína jd rö-

videbben a cosinus és tangens függvény képét. . 

A  tankönyv utolsó fejezete, "Az ivmérték".  • korábbi példákra, fizi-

kai és technikai összefüggésekre való hivatkozással értelmezi .a szög 

ivmértékét, bevezeti a radiánt; bemutatja az iv hosszinak kiszit.sát 

a szög ivmértéke segitségével.és viszont; a fokok átszámítását isvmér-

tékké és viszont. Végül • ábr .zolIja a sinus függvényt áz ivmértékek a-

lapján. 

Feladatai  

A  tankönyv tárgyalási részében megoldott mintafeladatokon kivül 

bőséges feladatgyűjteményt_ találunk minden fejezetben, többnyire eloszt-

va, a fontosabb pontok ut án.A feladatok között sok gyakorlati eredetű 

is kerül, különösen szépek és érdekesek találhatók a Pythagoras..tétel 

alkalmazásaira. 	 . 

A nehezebb feladatokat csillag jelzi,A tartalomjegyzék bevezető 

sora figyelmeztet arra is, hogy" "Egy feladat megoldásakor sokszor 

ezerü az úgyanazon sorozatban szereplő előző feladatokat is  megnézni." 

/3.e./ 	 . 

néhol, az ábr •íkon kívül, még a korrabban megoldott feladatokra em-

lékeztető megjegyzést, vagy egyéb utmutatást is találunk a nehezebb 

feladatok után. 	. 

A feladatok egyike-másika nem esupán azok matematikai megoldása 

szervpont jábó l tanulságos, hanem gyarapítja a tanulok müszaki, technikai 

ismereteit is. 

f.áshol elég nagy számban, nagy sullyal szerepelnek a feladatgyüj.. 
. 	

> 

teményben olyan feladatok, amilyenek megoldására a tárgyalási részben 

alig került sor, akkor is  inkább csak az ismertetett összefüggések hasz-
nosság •anak illusztrálása kedvéért,/pl. trigonometriai azonosságok, a 

314.o-n; trigonometriái egyenletek , a 333. o-n/. • 

tör iái  

A közel 700 ábra szinte képeskönyvvé varázsolja a tankönyvet. 

Különösen sok van belőlük a geometriai tárgyu fejezetekben.' Gyakoriak 
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a kitüzött feladatok között is, nem ritkán 10-15-öt is találunk egy  

sorozatban.  
• 

Az ábr k ötletesek, szemléletesek, változatos vonalakat, jelölést  

alkalme•znak.Néha azonban a vonalak vastagsága indokolatlanul tulzott,  

nem matematikai sz övegbe i llő, szint e  öncá lunak látszik, /1~►sd pl.a  •
151.o-n/. Ebben a könyvben sincsenek számozva az ábrk, viszont ment., 

ségiikre szolgál, hogy éppen ott vannak, ahol sziikség van rájuk.A száme-

zatlansáuk azonban itt is körülményessé teszi az utá lagos hivatkozást  

ríjuk,/lásd pl.a 49.o-n "a 13.pont elsői ábrájának balfel4vel" kapcsol a-

tos megjegyzést/.  

Itt már gyakoribb a betlizés az ábrákon, mint az I. o. tankönyvében  

volt, de nem ritkaság azért a betüzést teljesen mellőző ábra sem.  

Összefoglalások 

Néhány rövidebb fejezet kivételével mindeniitt találunk . "Összefog-  

lalásEit".-okat a fejezetek végén, a kitüzött feladatok után.  

Ezek tömören, átlagosan 10-15 sorban, tartalmazzák a fejezetek 14•  

nyeges megáll.apitásait, a definiciákat ,  összefüggéseket, módszereket, stb.  

Jellemző példái a tankönyvben található összefoglalásoknak a "Műveletek  

négyzetgyökökkel", "A máso.afoku egyenlet" és a szögfüggvények bevezeté-

sével foglalkozó fejezetek után következő összefogláláeok,Itt nem egy..  

szerű megismétléseit találjuk a tárgyalási részben már kifejtett szabá-

lyoknak, hanem szervesen összefüggő, helyenként uj elemeket is tartalmazó  

mondatokat.  

Fogadtatása  

Nagy várakozás előzte meg a tankönyv megjelenését és a meglepetés,  

amit keltett, alig maradt az I.osztályé mögött.Ezuttal különösen a tan-

könyvben feldolgozott nagy terjedelmü tananyag, a sok tanitani és tanul-

ni ,  való volt meglepő  4s csak másodsorban az alkalmazott módszeres eljs.  
rások. Ez utóbbiak közül különösen u j szerű volt: 

 

a/  a hasonlóság szemléletes tárgyalása, a régi tankönyvekben szo..  
kásos feltétel,-tétel-bizon'ritásos tárgyalás helyett;  

b/ a területátalakitások megnövekedett szerepe, jelentósÁge és az  
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ott található "ravasz" feladatok; 

e/a szögfüggvények közűi előbb a tangens bevezetése, a' 'vele való 

hosszas foglalkozás, a trigonometriai táblázatók használatának itten 

ni megmutatása; 

d/ végül a szögfüggvények általánositásinak 3 lépésben való vég-

zése,/90°.46 1 180°-ig, 180°_ tó 3 3600-ig; mjd a forgásszögek/. • 

TA•ár a t•zrgyalán . problémákbó 1 való indítása , az 1.0. tankiinyve után 

várbató és bizonyos értelemben megszokott is volt, bár a konkrét meg. 

valósit•s ezen a tóren is hozott néhány meglepetést,/pl.a füves velitée-

forgóe feladat; vagy a misodfoku egyenletek bevezét4s4re szolgáló ge- , 

ometriai feladat, stb./. 

Átdoboz ásat 

Hamarosan, már az első tanévben kiderült, hogy .a  tankönyvKben felp  

dolgozott nagy anyagot egy tanév alatt á,ltal.ában nem lehet sikeresen 

feldólgozni.  

Ezért már a rná,sodik, az 19 . 51,.es kiadásban kimaradt a tankönyvből 

teljes egészében .a második rész, /"A hatványfogalom kiterjesztése és 

a logaritmus"/,továbbá a "Trigonometria" rész nagyobbik fele, a "Sinus 

és cosinus tétel"-től kezdve, 

Ugyanakkor bekerült egy uj fejezet a hasonlóság után, "A hason]á. 

• sá,gszerepe a  szerkesztésekben" cimmel. Ebben a "hasonló ábra ez.ér- 

kesztésénék módszere", .a hasonlósági transzformáció és annak felhasz-

nilási . módja; két,majd h-..rom kör hasonlósági pontja és Apollónius kö.. 

re szerepel, mindenütt feladatok megoldásával kapcsolatosan. 

"A mértani közép" c. fe jezet után pedig a "Pont körre vonatkozó  

hatványa "  c. f e jezettel bővült . a tankönyv.Ebben a külső és belső pont 

batv•án..y°ár' 1, a hatványvonalról, a hatvány előjeléről és a hatványpont- 

rrí 1 esik szó. 

Ez utóbb említett fejezet teljes'egészében,az előbbillnek pedig 

a második fele nem kötelező anyagként szerepel a tankönyvben. Láb jegy. 

zet közli a 8.M.Neve lé si Főosztályának az utasi tósát, me ly szerint: 

"...elvégzése nem kötelező.®zakköri anyagként, sőt .. ha a kötelező a- 
nyag elvégzése mellett jut rá idő - tanitáei anyagként is gjliiiauk« 



/L3.sd a 46, és 150. o-t  T/ , 

A b ővité; s ut.in felkerült Ouriíny, J 'nos ' neve  is  a szerzők közé, a  

tankönyv belső, címlap j íra.  

Az elhagyott rí>szek, illetve .uj fejezetek beiktatásával a tan-

könyv terjedelme 246 oldal lett, vagyis mintegy, 100 oldallal  'ri?vidült .. 

az első kiad•íshoz ,képest.  

A K4. iltal 1953-ben kiadott "Ir'. nyitő tanmenet" azonbán, /amely..  

nek  a .2.oldalin talilhatő Utasit:is szerint: "A tanmenetek az eddig  

érvényben volt tanterveket helyettesitik" /, ismét a Il.oszt lyba he-

lyezi "A h3tvinyfogalom kiterjesztése és a logaritmus" c.rpsz tani- . 

tIsit.-/Bmiatt egy tanévben - itmenetileg - ez a rész a II. as III . osz-

tjlyokban szerepelt,minthogy a III.o. előzőleg nem tanulta./ 23 
 

Igy aztin a tankönyv ujabb kiadásai ismét tartalmazzak ezt a  

részt, azonban nem az eredeti helyin,/a misodfoku egyenletrendszer uti  

BANDA  a tankönyv lsgvSgén.Tizt a Trigonometria rész átdolgozis nélkül  . 

is lehetővé teszi, mert az a logsin, stb. tátlazatokat csak a sinus 6s  

cosinus tételek utin vezeti be, amikre mostm ,r csak a III. o-ban. kerül  

sor. -
rAz"irányitő tanmenet" is a tanév végére írja elő a logaritmus ta..  

nitás.t. 	 . 

!gyáb atdolgoz,.sokreíl alig beszglhetünk.Az 1950..es kiadashoz  

képest bővülés mutatkozik helyenként a feladatanyagban is, már az 1951.  

es kiadisban.P1.a hasonló idomok utin a 12..20.feladatok ujak, stb.  

A tankönyv legujabb kiadásai is a rAgi felépitéssei, szöveggel,  

feladatokkal lá,tbatők , .de kigyoml'iltik belőlük a sajtóhib-íkat ás: el..  

hagyt3.k a tankönyv elejéről a füves vetésforgeval kapcsolatos bevezető  

olvasmányt.  

A Tá,jékoztatő  

Qlőbb 1951-ben jelent meg a tankönyvhöz irt TijQkoztat6.8z még az  

23 Az eredetileg felvett nagy anyag /pl.az egész trigonometria/ II.o«-
ban valő elvégzését az indokolta, hogy az 1950-es tanterv szerint III.o.  
ban sor került volna ~a differenciilnz'mitaa, IV.o-ban a kombinat;irika, 
s:.b. tanitis• ~,ra• is.-K.r5sőbb ezt a tervet elejtették és prőb=ilgatas köz-
ben alakult ki a I I . o. tananyaga.  
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1950-es kiadáshoz készült. Nyomtatásban látott napvilágot, 32.0. 

terjedelemben, • 11 ábrával, szerző meggyelölése nélkül.Csupán a tankönyv - 

ben találhat4 feladatok megoldásait tartalmazza, a nehezebbekét magyará-

zatokka 1,a k bnnye bbeknek csak az ere dményei t; /de mer csak a  II.  o-ban 

maradt tananyaggal kapcsolatosakét, tehát a logaritmusra és az általá,-

nositott szögfüggvényekre vonatkozékét nem/. 

LIúodszor az. 1951-es kiadóshoz jelent meg a Tájpkoztatá, ugyancsak 

195 1-ben litografálva a Tankönyvkiadőlinál, 100 oldal terjedelemben, 12 

ábrával, a szerzők feltüntetése nélkül, csak ezzel a megjegyzéssel; "Ez a 

tágkoztató a Közoktatásügyi minisztérium Ilevelésügyi F6oszt-ályának i- 

rányitásival koszült." 	 .. 

Ebben a kiadásban - a feladatok megoldásain kívül .. "A tankönyv 

vezető szempontjai" c. fe jezetet is  találunk az 1.15. 0-n. Ez röviden meg-

magyarázza a tanároknak a tankönyvet Ás utbaigazitásokat ad  .a haszná-

latához. 	 . 

Néhány mondatot id4zünk belőle: 

"A feldolgozásnál a tanárnak nem kell mereven ragaszkodnia a 

könyvben szereplő minta feladatokhoz.Fgyáltalán nem szükséges minden 

mintafeladatot tárgyalni az érákon. "/ l. 0./ 

"CQlszerü néha egy már régebben feldolgozott érdekesebb problémát 

ismétlésként ujra feladatul tüzni '. "/l. o./ 

"legtöbbször numerikus példát mutat be a lcönyv. •Ott azonban, ahol 
24 

alkalom nyílik rá,kivánatos az általános megoldás keresztülvitele is." 

"A négyzetgyökvonási eljárás ismertetése alkalmával elegendő, ha 

az osztály Iátlátja, hogy az eljárás, szoros kapcsolatban van a négyzet-

reemelési eljárással. "/7.0./ 	 . 

"Nyomatékosan felhívjuk a 'figyelmet arra, hogy ebben az évben á],. 

taliban a sz,ámitások domtn •álnak.ppen ezÁrt vigyázni kell, hogy tulhosz-

szu numerikus számolásokkal kedvét ne szegjük a tanullknak. "/10. o./ 

24 A tanárra bizza a T.ájékoztatcí az általánosi tóst, holott ez a tankönyv-
nek is elsőrendü feladata volna. 	 ° 
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"A másodfoku függvény t írgyalása rövid, mert itt csak az a o41,  

bogy a gyökök min$ségá,ne2s. lehetséges eseteit ilyen mídon i4 szemlél- 
 ..•„ 

 

tessük. " /11. o./ 
 

t,z idózetekb6l láthat juk,  hogy a Tájékoztató . o lykor a hiányzá r 

tanterv hián3zr5 utásitás3nak szerepét is '  ig;rekszik , betölteni.Ezt teszi  

	

.. 	 v. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 	.. 

"Tanmenet vá.zlat"-áközread ~ ,s•á,va 1 i s, amelyben tananya,gbeo s ztást talá•. 
. 	_... 	. 	. 	 , 	,.. 	_ 	.. 	 . 	. 	. 	, 	• 	• 

lunk,külön a humán és reál tagozat részére, az egyes anyagrészek fél-  

dolgozásá.ra ajánl.ot't' óraszimokkal, ennek a megjegyzésnek az el6reboosá.  

tása után: "Nem lenne azonban kivánatos, hogy, ezá a tanmenetvázllit meg..  

szüntesse a tán-á,r jobb tanmenet készitégére iráxiyuln törekvéseit."/13.o..  

3s ttike lé e e  

Eltekintve a bevezető  o lvásmányoktó l,  /különösen a legelsőtől„  

mely a füves vetésforgóval kapcsolatos/,e könyv tárgyalásai már sokkal  

inkább tankönywszerüek,mint az I. •osztályé3. volték. 	 • 

Egységes stilusa azonban nincsen.  'Az egyes fejezetek .lényegesen  

különböznek egymástól. pl.a "Területátalakitások" első 5 oldalát egy..  

bevetve a "Müveletek négyzetgyökökkel"c, fejezet első oldalaival, azt  

látjuk, hogy az előbbiben • egyetlen kiemelt mondat, kifejezéss, vagy szó  

sincsen /1/, az utóbbiban' pedig bekeretezett/f/ éredményeket, . azonoseár.  

gokat találhatunk. 	 . 

A  fejezeteknek pontokra,a pontoknak pedig alpontokra, illetőleg .  

bekezdésekre tagolása is elüt az I. o. tankönyvétől.Itt már gyakoribbak  

a rövid bekezdések, . olykor azonban kisért a hosszu bekezdés is,/lásd  

pl.a 2:31.o-n/.  

Nyelvezete világos, könnyed  és már 'nem annyira játékos, mint az I.  

osztályosé volt,különösen ' .az algebrai rész néhány fejezetében. Gyakran  

hasznul szemléletes kife jezéseket. Lásd pl.a nagyitásnál, a 15, o-n: "Ez  

a pőbhálószerü ábra .  olyan, mintha a kis idomot "felfujtu$" volna".-Vagy  

a terület átalakításoknál, a 38.6-n: "Olyan ez a sikban, mint egy ferd¢,  

re szét .t6lt kártyacsomó..." Stb.  
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A definiaiók itt is gyakran hangsulytalanul jelennek meg else;  a3.  

kr~r ~ ~l./lásd pl.a logaritmus bevezetését  a 19?.o-n/; ig-n sokszor  

csak az idézőjel figyelmeztet ríjuk, viszont az tisszefoglalások aztán  

pó  to l j ák a kieme lé st. Elvétve találunk mintaszerüen bevezetett deft..  

niciókat 	 pl.a karakterisztika definiciójá,t a 193.  o-n/.  

A többesszám harmadik személy, Ahevezik","hiv jákp/, itt i s gy ako-  

ri, a tankönyvbe inkább illő többesszés első személy /"nevezzük"/ he-  

lyett. pl. a 153.o-n: " . ..a  megoldásokat az egyenlet "gyökeinek" is  

nevezik. "-Ez arra  is péida, hogy az idézőjél figyelmeztet az uj szó be- 

vezetésére.  

Az •égész könyv a zsufoltság ber~ yomá,sát kelti. még a lerövidités 16.  

után is. Ez egyrészt a sok ábrán, továbbá alighanem azon mulik, hogy nin.  

csen külön tírgyalási része, nem látszik viligosan, mi a fontos és mi a  

kevésbé' fontos  ,  mert a mintafeladatok megoldása egybefolyik az előre.  

baladóssal, vagyis: lényegében feladatsoron haladva jutunk-előre. kié—

gi n,  itt mór könnyebb megtalálni a tanulnivalót ,  ha nem is könnyű minden  

esetben. 	 . 

Már az eddigiekből is következik, hogy a didaktikai alapelvek  szeri• 
iea 

szögéből lényegében ugyanazt mondhatjuk erről a tankönyvrőgnt az I. °  

osztályéról i  legfelájebb a hibáit mérsékeltebben hangsulyozzuk,  pl.a 

rendszere ssé géve l kap cso latban. 25  

Jelenleg is ez a hivatalos tankönyv a gimnáziumok II. osztályában.  

Azonban eléggé korlátozottan használják, inkább csak példatárul, de még  
arra sem mindig,A bevezetése óta eltelt évek sorom ugyanis több olyan  

intézkel és, változás történt, amelyek szükségessé tették volna az alapos  

á,t  do lgo z is át . 

Megemlitünk közülük néhányat:  

a 

 

hasonlósággal és a területátaiakitísokkal kapcsolatos szerkesz- 
• _r.__.om.,._akois.  
25  Az I. o.  tankönyve serrr  aknázza ki a történeti vonatkozásu megjegyzé.  
sekre kinIlkozó alka lmakat, /pl.a szerkesztéseknél, TbalesnRl/, ez a hi-

yo s 	itt méginkább szernbetün ő, /Pythagoras,  ~uklid.es I4erdln. emlité- sekor, de a trigonometriánál  4s  a logaritmusn al is/. 	
, 
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téeeket röviden tárgyaljuk; 

nem a régi I .osztályos tankönyvre támaszkodunk,hanem az u jra, az 

1956-osra és az mind az algebrában, mind a  'geometriában gazdagabb foga 

lomkészlettel dolgozik, olyan fogalmakkal ie, amiket ez a tankönyv 6vato-

man kerülget,/pl.az irracionális színi; a függvények értelmezési tarts-

mánya és értékkÁezlete , stb./; 26 

a bariceev-féle példatár bőséges feladatgyüjteményt ad az algebra 

II. osztályban aorrakerÜla fejezeteihez is; 27 

a szögfüggvényeknek a tankönyvtől eltérd módszerrel való tárgya-

lását lehetővé teszi a módszertani szabadságra való hivatkozás, ami egy-

re inkább tárt hódit; igy a tan:irok - időnyerés céljából - nem ritkán 

egy csap-ágra vezetik be az összes szögfüggvényeket, hasonló okból az 

általánpsitísukkal sem  foglalkoznak  három alkalommal, hanem legfeljebb 

kétszer; stb. 

Vagyis: éppen azokon a; területeken mellőzik leginkább a tanköny-

vet, ahol uj ir .inyzatot igyekezett volna diadálra juttatni. 28  

26 Az: emlitett uj i.osztályosa tankönyv bevezet egy sereg uj jelölést 
is /lásd_ alább !/ ez a könyv pedig nem vesz tudomást róluk. Az azonos. 
eágokkal tüzetesen foglalkozik,/következetesen jellel tüntetve fel 
kiket/ ez a könyv pedig továbbra óvatoskodva, idézőjelbe téve írja le az 
"azonosság" szót. 

27  És hogy a példat-áxban közölt feladatokat meg lehessen oldani, egyes 
anyagrészekkel alaposabban kellene foglalkozni, mint ez a könyv teszi, 
/pl. a gyökös kifejezések azonos cetalakit íeaival; a m;isodfoku egyenlet-
rendszerekkel, a redukálható egyenletekkel, az exponenciális és loga-
ritmikus egyenletekkelf. 
28 Ré szletes, elemző bírát még nem jelent meg _ró la. Cseak a kritiku-
sabb részleteire vonatkozó lag tal ::s.lunk itt-ott megjegyzéseket.-Pl.az  
I.o.könyvével kapcsolatban m•ár emlitett Pogány dános. 52. cikkében: "GyZi-
nyörü Vadit talilunk ... a II.oszt.tankönyv ele jén, a trapézalaku szán.. 
to hét egyenlő részre osztása problémájának felvetésében.Azért emelem 
ki "ezt 'a példt, mert ez  jól jelzi az utat, melyet meg  kell tennünk a 
probléma felvetésétől, annak megoldásiig." 140.0. - Ugyanerről a kér-
désről Farag László 24. könyvében - alapos didaktikai fejtegetésbe a- 
gyazva _ ezt mondja:  "...a  gyakorlat .....i  elmélet __.,.; gyakorlat lápé.. 
sei által meghatcirozott menetnek eg, oldalu  tehát antidialektikus al-kalmazá.sea miatt az ötvenes évek első éveiben sok hibát követtünk el 
matematika.-tanításunkban, aminek a többi didaktikai elvek érvényestése litta kfárat: itmenetileg egyes helyeken hittérbe szorult a  rendszeres  tanít s, az ismeretek kellő rögzítése és megsazilirditása.A .tanig e ren&• szeres menetét sokszor kivültal behozott  , nem természetesen felmerülő 
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3.Az ,1951-es *Ndatemati.ka az .ílta] ~noe g9sn ázium . ITT. osztal.ya számira":  

617-es sz 5.root 	belső c,irr3lap®n .. fenti cimón kivül  

ezt olvashatjuk: ~ "A Rözoktatisügvi Eliniézter rendeletére, Tankönyvki-

adó • , .  Budapest." 	 . 

A belső  címlap hcítolde.i•ín pedig: "Tez a könyv a Közoktatásügyi  

nisztérium ,Nevclósügyi riőogztályána'; irinyitás ~val kágziilt.--Gallai 

Tibor, Hídi Endre,  F.itd.r  Rn?se,, fIzabcí Piroska  s Tolnai Jenő  munkája. 

-Az ábrákat Balogh Andr. ás, Ba,r lay L íszló, Csiki /rare,  nrdősx József ~ ® 

Horny ik Liszl3  rajzolta.  

320 oldalra terjed.- 4  részből 6.11: .  "A.hatvinyfogalom'kiterjesz-

trse,'a logaritmus", "Trigonometria";. "Sorozatok"; "Analitikus/koordi-

náta/ geometria" - sorrendben. 

Mintegy ! 350. ábr .t tartalmaz, szómozatlanul; ezeknek kb. fele az 

analitikus geometriai részben van.-fiz ibrik kőmül több igen elmosódot-

tan látszik, különösen  a logar1 ccel kapcsolatos b.rák.Szinksóg vol egy 

8  oldalra terjedő "Hibajegyzék" kiadá,fiAra is, hogy az á,brákat használ..  

ni lehessen.  

Ára 7, 5 Pt.  ,  

Tartalma ós módszere 	 . 

A tankönyv vPgón 	 "Tartalomjegyzók" 1  itt m_ír olyant  

mint általában a tankönyvek tartalomjegyzékei:. az egyes fejezetek ós  

pontok címei a bennük feldolgozott tananyagra utalnak.  

Az  első két rósz, /"A hatványfogalom...", "Trigonometria"/ azonos  

a II. o. tankönyvÁben 'hasonló cimen szereplő rószekkel, / a  "'Trigone-

metria" a sinus és cosinus titeltől kezdve került ide/.  

problém skal szakitottuk meg./Condoljunk pébdAul a kerületi 	köze- 
ponti szögek tóteltnek tárgyalásra az első izben 1949-ben kiadott T. 
sir iziumi merte tikarctankönyvben./ 2zenkivül - tankönyveink sugalmaa 
z%sara - nem egy esetben olyan problémát vetettünk fel a gyakorlatból 
vala kiindulás nevóben, amelyet csak hetek vagy hónapok mulya tudtunk a 
tanulókkal megoldatni, ami didaktikailag teljesen belytelen.i Idaként 
megemlíthet jiák a II. osztályos tankönyv ele jón felvetett füves vetósfor-
gó_probl4mát ós a koordinita geometria tan,itásának bevezetósekónt be-
mutatott parabolikus tartáezerkezetü hid kérd4s4t. "/27. o./ -A függvé- 
nyekkel kapcsolatosan is foglalkozik a tankányvekke; több helyen kiilö- ` 
nősen az 50. o-n. 	 ~ , 	 •  /77 

	 .' 	. 
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s►/  Sorozatok  
Itteni mértekhez kénest ar. riylag rövid, mindi5eeze 50 oldalnyi { 

terjedelmű részfejezetekre sincs tagolva,a feldolgozott tananyag 

alapján m+ gie könnyen feloszthatjuk, 3 fejezetre: a számtani sorozat-

ra, a mértani sorozatra és egyéb sorozatokra. 

A számtani sorozat tárgyalváza a szabadén eső test sebességének 

48 megtett utjának eléggé részletes vizsgálatával kezdődik; hasonló 

tulajdonságu számsorozatokkal . folytatódik, Igy jut el a definieiókhoz, 

az összefüggések megíllapitáz ,hoz és csak ezután következnek 'a minta-

feladatok,A sorozat tagjait koordináta- rendszerben, az összegét pedig 

lépcsős idomok területével ' szemlélteti a  tankönyv. 	 . 

Hasonló felépitésii a mértani sorozat tárgyalá.sa.Itt asakkjáték 

feltalálójának - állítólagos - jutalmazásával kapcsolatos buzaszemek 

számából indul a tirgyalá.s, majd a munkamcidszer á,tadá.sával foglalkozik  

és jut  el  az összefüggésekhez.A kidolgozott mintafeladatok között sze-

repel  a kamatos kamat és az ahhoz basonl6an növekedő mennyiségek, köl-

csönök törlesztése, stb. is, részben iltalinositissal. 

Egyéb sorozatok vizsgálata a "_Sorozatókról általában" c. pontban 

kezdődik.Ez az eddig megismert és egyéb minták tanulmánvozá,ea után 

felveti a kérdést "Mit nevezhetünk tehát iltaliban sorozatnak ?".És 

a vizsgálódás összegezéseként 'ezt a v,laszt adja: " ha van egy tör..

vény, me ly szerint minden n pozitiv egész számhc±t tartozik egy an  

mennyiség"/165. o./. 

Az "Indukció" o.apr6betüs pont ut.in,- amely fonálinga lengéside-

jével kapcsolatosan ismerteti "Az ismeretszerzésnek ezt a mcldját..." - . 

következik "Az  első n egész szám négyzetének összege, előbb törvény-

szerüság kerestetésével, /az egész számok első hatványának összegével 

való öeszehasonlit4s alapján/; majd 21 .többszörösein bemutatva, hogy 

"tévednénk, ha kilenc "észlelésre" tzmaazkodva a tételt által.ánosKR 

érvényünek jelentenénk ki"/168.o./; végül' a "Teljes indukció" o.pont-

ban annak kimutat ásóval, hogy a négyzetösszegre talált törvényszerüség 

"öröklődő természetü". 
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Még két o.próbetils pontot találunk a megi smert uj bizony9,tdsi  

mcSdezer,  a teljes indukció alkalrnazisira,/utribbi az első n egész gzian  

köbének összegéről 8261/. 
• . 	. 	. 	 , 	... 	 . 	. 	 . 	 -  

3 helyen talá,lunk"összefogla.lís2t e részben, tirgyköreinek meg~  . , 

fe 1e  lden ,  s azok  bizonyos  u j elemeket is taa.ta laznak, /pl. arrv l,  hogy  

a ezéantanY és mértani sorozatra nyert összefüggécekben 5 mennyiség  

szerepel stb./.  

~  Atialitikus /koordiné.ta/ ~eometria _._... 	_... 	.. ~ .  . 

A'  tankönyv negyedik és egyben legnagyebb rAsze, 140 oldalra ter-  

jed.Bevezető olvasminnyal kézdddik, amelyben a mérnöki alkotisokrcílv  

Majd a szegedi  Ttis2a-hid"paraboíikus" tarté szerkezetQről esik szn és  

hogy "Természetesen egy ilyen tarts szerkezetRI egyes  részeit igen pon-

tosan kell elk4sziteni"/177.0./ A tervrajzrés vala; leolvasás pontatlan-  

ságának, 'tehát a gyakorlatban hasznavehetetlen  adatokat szolg- ltató e1.  

járásnak emljtése uttn a geometria As az a -lgebra kapi'solat:ír61 beszél  

az olvasmány, arr©l . amit a trigonoiietria regteremtett. Bejelenti: "Az a  
• 

kapcsolat azonban,amit most látesitünk.., nem kizárólag a trigonometri-  

ára épül, hanem főként a koordinítarendszerre..." -azért mindjé.rt egy se-  

reg ismétlő feladatot is közöl, a pontok és az elsőfoku fuggvények ébré.•  

zolásáré1 tanultak felelevenítése cAljíból.  

I14gy fejezetre oszlik a rész: "Az egyenes", "A  kor" "A parabola",  

"4g ellipszis 6s a hiperbola" m nágyj•bél egyenlő terjedelmű fe3ezetek-  
összefogIalása " 	 . 

re; a végén pedig "A kupszeletek 	c. rövid áttekintésre.  

"Az egvenes"  c. fe jelet eleinte mag szintén eléggé olvaemányos. •Be..  

jelenti, hegy "megkiséreljuk a koordinátarendszer létesítette kapcsolatot  

az algebra és a geometria között felhasználni arra,hogy pusztán számi-  

tóssal  igazoljunk geometriai tételeket"/180. o./.  

Ceucepont jaj. koordinát •íival adott konkrét háromszög magass gvona..  
- fainak egy pontonvaló _  3thaladísát választja első igazolandó feladatul.  

3z az összetett feladat szükségessé teszi a következő részfeladatok  meg_ 

oldá,sdt: az egyenes iránytangensének megállapitását; adott ponton átmenő,  
adott irányu egyenes; párhuzamos és merőleges egyenesek; két ponton át..  
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menő egyénes; k4t adott ponton átmenő egyenes ixánytónyezője megállapi0 

t•í.s it.[ajd a konkrét feladatokból nyert tanulságok felhasználásával, de 

moetm•ár í.ltalnosan, követfeznek: az "egy ponton átmenő egyenes függv.. 

nye"; 'az egyenes egyenlete; az egyenes és az elsőfoku k'tismeretalenee 

egyenlet. 

Ujabb konkr4t feladat: adott háromszög oldalfelező merőlegeseinek 

egy ponton való 'í.tha2a,dáea igazolás íhoz szükség van t•ívolsá,g.'  felezőpont. 

ja koordin így; finak és kcít egyenes rmetsz4i pontja koordMiná,táinák kiszámi- 

tására. 

Liostm:ír "kjssó mer4szebbek" 29  vagyunk ós a sulyvonalak vizsgáltató• 

hoz iltal nos€abb helyzeti hzromszöget v•ílaszt .a tankönyv.Kiszámitja 3 

sulypont koordinátáit, végül pedig felveti a kérédríst: "Vajon általáno.m 

san is Igy számit juk;e ki...?" o és következik az által•án .os megoldás. 

A "Font t ávols íga egyenestől" c. pontban mindjárt .általánosan, ábra 

©s cosinus függvény felhasználásival törtónok egy képlet levezetése; u.. 

tána pedig "Vegyink ismét egy konkrét esetet!"/205.o./ jelszóval kezdő-

dik az ujabb vid.zsgáIat, annak megIllapitására, hogy mit mutat a nyert kelp. 

lettien a d előjeli. 

Követkőzik két anr5betüe pont, "Az Euler-félő egyenes" és az "Ele. 

mi geometriai bizonyitá,s"; az előbbi speciális helyzetben felvett három-

szögre analitikus geometriai m6dszerrel, az utóbbi elemi uton bizonyít ja 

z rulermegyenes t.ulajdons:Lgait. 
• 

;légoldott mintafeladatokat találunk ezután a "Talártani helyek felo 

kutatrísa koordinita-geometriai uton" c.pontban. Az utolsó feladat kaocsim 

merül fel kót pont t .í,vols ága levezet4s4nek szüksógeesPge, ennek 3ltaláo 

nos megoldis3.t találjuk .a basonlá clmü pontban. 

Itt tehát azzal végződik az' egyenes vizsgálata, amivel a rögi tan- 

könyvekben kezdődött. 	 . 

"A kör" c. fe jezet moetm •ír termI4szetesen ott folytathat ja, ahol az  
g előbbi abba ` .` a: kőt pont t ívo lságánái. Abb'5 1 konkrét prob l¢mábö l in. 

29  L1 tankönyv kife,j@zéae, a 199. o-n. 
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dul .  k .i, hogy: "síi a ni rtan,I helye mindazoknak a pontoknak, amelyek 5 egy_  

s® $yI tivoleágra ennek a /2 ; 6/ ponttr'i 1: ? " ennek mego ld ,sa után "Ugyan.. 

igy l thhtő be" .- vel egyszerűen iltallnositja a kapott egyenletet, ni g  

csak ábrát sem ad ebhez; ős mind jirt megadja 'az egyenlet alak, j .t arra  

a speciális esetre is, arckor a, kör közAppontja az orieba esék.  

Az "Appolloniue köre" c. . pontban egy konkr4t feladat mogold.ioit  

találjuk őe csak  'a majdnem 2,5 oldalra terjedő megoldíe végón találunk  

egyetlen sor uteliet: "A. tőtelnek ebben az alak fában Apoll6nius tételé•.  

re i emerünk "/222.Egy. /.  

A kör°re..y'natkozó trevezető .  t -írgyalrí,sok a "fikor í1lit elő a k4tis.  

meretlenes máeodfoku egyenlet kört ?" c. pontban vngződnek, itt az együtt-

hatók vizeg .lat t tal áljuk. T zután 3 csillaggal jelzett ,  aprnbetü s pont  

következik: "A Feuerbach.f41e kör"; "3 adott pont meghatArozta kör";  

"1$ 1 euerbach.körre vonatkozó t9tel elemi bizonyit ,ea. "  

Az "x;rintőnégyszög" c. .pont konkrét feladattal kapcsolatban felveti  

az őrintő problőm=íj it. "8züks4günk. van teh•í,t adott körhöz adott pontban  

voniiatci 4rintő egyen letánek ismeretőre "/232 .o./. 2! -probl:nma ~mego3d.,eát 
.. 	 .       	 . 	 . 

adj .ik a"Ileörhöz adott pontban rajzolt nrintő"` 4s az "Adott pontból kör.  

höz rajzolt 4r9.n.tő" c.pontok.Majd visszatőr a t~írgya lás az  ":~rintőnőgy- 
, 	_  

szög" c.pontban ismertetett konkrő t fe ladathoz ős moetm ír megoldja azt. 
,

. 	 . 	 .   	 o .. 

A kötrel foglalkoz4, vag,y kapcsolatos egyőb kőrdőseket a továbbiak. 

ban csupa apr6betüs pontok tartaimazzik.Rzek: "K t kör közös huregyene..  

ennek egyenlete"..."K5t nrintkező kör közös 4rint6j4nek egyenlete"..."Nat- 
• 

vény ős hatványvonal".-"A hatvinyvonal merőleges a centril,isra".."H rom  

kör batvinypont ja. "  
ti  

"A oarabola"  c.fej .ezet olvaeminyszerü bevezetÁssel kezdődik.rz az  

egyenes ős a kör egyenleteire utalva felveti a  kőrtiáPat: "Vajon minden  

másodfoku knttsmeretlenes egyenlet kör egyenletemse ? ?ír tudjuk, hogy  

nem."/245.o./ Smlókeztet az I.oaban •ibr ,tolt y.s x 2  függv'nyre ős egye-

bek között megjegyzi: "grról a görbőről nevőn kivül keveset tudunk.B-

zőrt most szeretnőnk közelebbről megismerkedni vele," 'Itt említi első 
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izben, hogy a koordináta ge omatria sajátos madszere,'hogy "geometriai 

kérdéseket algebrai uton tiszt,z 	az egyes vonalak helyett a nekik 

megfelelő egyenleteket vizsgálja: ellemzi ...." - özii,hngy "A koordiná- . 

ta-geometri t ezért m=iskőppen analitS kus  ,ometriának is hív j ák... " /245. 

o.-Kiemel'sek az id4zett helyek szerint./-Röviden megemlékezik Descar- 

tes-r61 is. 	 . 

Az eddig alkalmazott módszerekhez képest ujszerii az első pont, "A 

parabola n4hány jellemző tulajdonsága" indml3sa , annyiban, hogy tp  tel 

kimondás l kezdőim / azzal, hogy: "A parabola bármely érintője az x 

tente lyből feleakkora szakaszt metsz le, mint amekkora az érintési pont 

abszcisszája. "/. 	 . 

A t4tel igazolásához szükség van a parabola érintőinek .egyynleté-

re, e kérdés megoldását"Az érintő által ,nos 4rtelmez4se" c.pont készíti 

elli, 

 

azzal, hogy a kör érintőiből kiindulva, e az érintő fogalmát szemléle-

tesen mais görbdkre is alkalmazva, csak egyet tart meg a .kör érintőjének 

tula j dons .gaiba 1, azt, hogy: " az érintő a szelő határhelyzete, amikor a ss 

lőnek. és a• görbének két metszés ontja egybeesik"/247, o./. - Ezután kö-

vetkezik L.4.id számozött, cim nélküli , pontokban, 4, 5 oldalon a kimondott 

tétel igazolása és .a parabola egyéb tuclajdonságainak igazolása, illetve 

felismertetése. 	 . 

Az eddig elért eredményekre támaszkodva "A parabola, mint mértani 

hely" c. pontban ugy is.  értelmezi a tankönyv a parabo 1•t, "mint azoknak 

a pontoknak a mértani helyét, amelyek egy adott ponttál ugyanakkora tá • 

vole ágra vannak, mint egy adott egyenestől."/252.o./-Bevezeti a ezókásos 

elnevezéseket, megállapítja az 	y p  x2  parabola gyujt6pontját ég vezPr- 

vonalát. 

Következik "A parabola fonalas rajzolása", "Szerkesztés körzővel 

és..vonalz'val", majd pedig "A parabola csucsegyenlete" c.pont, amely a 
parabola egyenletének levezetését 9s az egyenlet különböző alakjait is- 
merteti. 

A "Minden parabola hagonlci egymishoz" c.pont konkrRt példán be..  
mutatja; majd .1tal.ínosan is kifejezi a parabolának a címben kifejezett 
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tulajdonságát. 

"A parabolikus tükör" c.pont a fényvisszaverődés prob ínmáj óval 

kapcsolatosan veti fel a parabola .érintői vizsgálatának szükségességét. 

Ezt oldja meg "A parabola érintője adott pontban"c.pont. 

Még néhí,ny pont foglalkozik ezután a parabolával kapcsolatos fele. 

dat okkal, végül a  "Parabola  három adott ponton át" c.pont zárja le a tár-

gyalást.iz válaszol a 100 oldallal előbb, a bevezető olvasmányban felvetett 

kérdésre, a szegedi ,Tisza-bid'parabolikus tartószerkezetének függesztő- 

oszlopaival kapcsolatos számitással. 	. 

"Az ellipszis és a .hiperbola"  c. fe jezet "Az ellipszis definíciója" 

c. ponttal kezdődik.;bben a "elli • a mértani helye olyan körök középpontfai-

nak, amelyek átmennek az adott ponton, ész /felülről/ érintik az adott kört?' 

- problémából kiindulva eljutunk a mértani hely tulajdonságainak felisme- 

résébez.Ezt követi a definiciá, a görbét jellemző pontok és vonalak el-

nevezése, ma jd az "Ellipszis rajzolása zsinór segitségével", az ilyen cimü 

pontban. 	 . 

Hasonló felépitésü "A hiperbola def ini ció ja" c.pont is. !nnek ered.. 

ményeként a  .hiperbola olyan körök középpontjainak ' mértani helye, amelyek 

érintenek egy adott kört és átmennek aHz'adott körön kívül fekvő adott 

ponton. 	 ' 

"Az ellipszis és a hiperbola közös egyenlete" c. ..közel 7 /i/ ol-

dalra terjedő .. pont tartalmazza előbb az ellipszis egyenletének a ,le-

vezetését,majd annak a kimutatísát, hogy "nemcsak az igaz, hogy a vonal 

bármely pontjának koordinát 3íi kielégitik, hanem ezenfelül még az isi, hogy 

ha egy pont koordinátái éleget tesznek a szAbanforgó egyenletnek, . akkor 

az a pont rajta is van a szóbanforgó vonalon"/283. o./ - A kimutatás köz-

ben derül ki, hogy a kapott egyenlet "nemcsak az ellipszis egyenlete , ha,. 

nem az ellipszis és a hiperbola közös egyenlete"/288.0./,mert  "a négy- 

zetreemelée nem forditható meg egy4Ertelmüen"/286. o. 4 

Következnek a "Kör összenyom,ísával keletkező ellipszis" és a "Hi- 

perbola más helyzetben" c. pontok. TJtóbbi az  y..12 függvény képéből ki in- x  
dulva az r e  k 2.61 mutatja ki, hogy "képe éppen olyan hiperbola" mint a. 
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milyent az előző pontban mix megismertünk. 

tA hiperbola aszimptétíi" c.pont az 	k egyenletü hiperbola 

m:ír ismert tulajdonsigaib©l kiindulva keresi ..a most megismert egyenletii 

hiperbola aszimptó t•íit, a koordinítarendezer elforgat ,ea a .lap já,n. tia jd fel-

irja az aszimptotik .egyenletét együttesen ic,mint egyfienespár egyenle-

tét.Végiil a hiperbola szelőire vonatkozó tételt bizonyitja be, példát 

mutatva arra, hogy "Ennek a tételnek Igen egyszerű az •analitikus igazolá.-

sa; . nagyon keveset kell szímolnunk".-A most bebizonyított tételhez kap. 

ceoló dik aztán "A hiperbola adott pontjában huzható érintő" c. pontban 

bemutatott e i j órás. 	 . 

"Az ellipszis adott pontjóban huzható őrintői" c.pont az ellipszis 

definíciója alapján állapitja meg az érintő tulajdonságait és ebből az 

érBintőszerkesztós szabályait. , 

Még 4  aprcbetüs pont, majd "A parabola, ellipszis és hiperbola együtt. 

tetű értelmezése" következik. Ez utóbbi konkrét feladatból kiindulva, a 

feltételek különféle mádosit.ís ►val jut annak felismerésére, hogy lehetsé-

ges a felsorolt görbék egynötetü 4rtelmet4se is. 

Végül egy .. 'mindössze mó.sfól oldalra terjedő .b kis fejezet, "A kup.. 
szeletek összefolalá 	a megismert görbéknek a kuppal való kapcsola. 

tát mutatja meg; majd azzal a  kérdőssel foglalkozik, hogy vajon "minden  

kótismeretlenü misodfoku egyenlet kupszeletet íllit elő ?"/310.o./. 

Feladatai,  

A sorozatoknó,l bőséges feladatgyiijteményt talilunk mind a számtani, 

mind a mórtani sorozatra, m•ír az egyéb sorozatokra éppen csak mutatóba 

néhónyat. 

Az analitikus geometriai részben' minden fontosabb kérdést tírgya-

16 pont ut in sok és v : í.ltozatos tartalmu gyüjterényt talílunk.A feladatok 

igen eltérő nehózségüek, a legnehezebbeket csillag je lzi. Nem csupán ana4. 

litikus módszereket igéraő'feladatok szerepelnek itt, hanem szerkesztési 

feladatok is,/pl.a 303. o-n az ellipszis rajzolis.ira vonatkozó  7. feladat 
1. 11. részei/. 

Olvashatunk ilyen buzdit•íst is a feladatgyűjteményben: "A mórtani 
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helyre vonatkoz1 feladatokat 	mogol,dani elemi uton i n 1°1/226. o./  

tirgyal.ie 	smk esetben mutat mintit ugyanannak á feladatnak k(-ít- 

fcllQ: analitikus geonetriai' mídstierokiSQl .«a elemi uton va./6 mQgoldá,s.íara. 

Ábrái  

A scarozatokn íl czak nQltníny, 03cranc;a6sen váslaflztott itirít 

l.unk.ngyre inkább elmarad a k4ordgnita-geometriai rPnzben in az a szer- 

telens6g, ami az .i,br5kkal kapcsol~tosaro as /.6-s 7Y. o.tankönyv4ben m6g . 

megfigyel&iet6 volt. RQvenebb An a 2rnyegeáebb viszonyokat szeml4ltc3t8 

á.br°íkat Zítkatunk; allsaánas betüz5snel, 	 vagtagsígu vonalakkal. 

/N4hol azonban m4g itt i s kerül tu.lÚt.iNonan vastag vonalakat alkalmaz4,  

önc6lurígra emlkest®t , neM matematika tankönyvbe illd á.bra; 	pl. 

a 242- 243.o.  ibrá.in  a köröket/  

A Tíj4koztnt6 	" 

r:indj irt a tankönyv megjelen4ge Pv4b.en, 1951pben jelent meg a hoz. 

z í irt T•íj6koztató .in, a Ta.nkönyvkiadá kiadísiban, litograLfilva. , 

Czallai Tibor, Kidi András, nzabö Piroska (75s 7oln€o,i Jen6 nunkíja.  

Az ábrákat Dar lay I,ísz l5 rajzolta.  

~z ffi•ír szinte 	tankönyv, hiszen 168 oldalra terjed 4s 65 A.. 

P ít tartalmaz. 

"A tankönyv vezető szempontjai" c. f e jezete / a 3-14. o-n/ megmag,ya- 

r•á.zza. a 3zerz6k élgondog•ísait 'a könyv felfipit4s4vcg ka.pcsolatosan.X0,- 

lönönen a koordiníta.gcometríai rPsszel foglalkozik rclezletesebben, e1. 

sz7rtan tan ícsokat is ad a feldolgozásihoz. 

	

A "$anmenet" c. f e je zete 	mindössze 12 soros rt s csup5..n azt köz, 

1y., hogy © a zer26&c elZc6pzel6seq szerint a "milyen sorrendben trírgyaL- 

hatcí a tananyag 6s kb. mennyi 3d6t 'i.gPnyel egy-egy tírgykör  feldolgoz 

sa.  "/15. o./  

A"reladatmegoldisok" kApez•ik a xijAkoztatl nagy r6szg t.Tartalmaz-  
zik a kitiiziitt feladatok negolclisa,it; a könnyebbeknek csak az eredmdnye- 
it, a nehezebbeknek a teljes m©gol.eiísá,t, rFszleteg bevezé$^+ssel, íbríkka ~ 
szímZtíssaI.7eriil 2 oldalra terjed  megold•ís in,/tol.az 59.omn kczd6d6/.  

A koordin•íta geometriai fela, datokni1 igen gyakran megtaláljuk az 
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"elemi uton"' való megoldást is. 	 . 

	

tákel4se 	 r .  

A 'tankönyvnek a sorozat okról sz3 ln • r4 sze • egyszerű  4s eléggé  j3 1 

tagolt.Különösebb nehézspg nélkül tanitha tö , de ta riulhatá is,  inert  .a ter.. 

jengősebb 	csak olvasni, de megtanulnival© pontok megjelölhetők, el'.  

határolhatók./Lied pl. a sakk j gáték buzaszemeivel :foglálkoz' pontot és as 

ut.ína következőt, a • 140.•142. o-n./  

	

Míg nem mondhatjuk el ugyanezt az 	 geometria elemeivel  

f oglalkozcí részről,    amely a tankönyv legnagyobb része, de a leginkóbb 

problematikus  

Pedig 'csak •helye'selhet jük a szerzők ama 'CQlkitüzéeét, hogy "igyekez-

tünk megvaln sitani azt az .elvet, hogy nrob l4máb0 1 'kiindúlva,  * a • problema  

sőt, ha lehet, több probléma .• megoldása folyamán alakítsuk ki a kép-

leteket"./Tájékoztató, 8.o .-Kiemelés az idézett hely szerint./ E he-. 

lyee elv megvaló sitisára 	 törekvéslifkben azonban túlzísokba es- 

tek, mindjárt a bevezető olvasmánnyal is,  aminek megoldásra csak 100 ol-  

dallal később kerülhetett sor.'  

Azuegyenes analitikus geometriai vizsgálatában pedig a híromezög 

nevezetes vonalaival vala foglalkozás' egyrészt nem elél Qrdekes  prob-

léma a III.o.tanulrli sz°áruára,/mert nem uj, hts zen. már többször  foglal.. 

koztakve•lifc/, másrészt ahhoz' tulsitigosan bonyolult , hogy ezzel kezdjük 

a tirgyaló,st. 33  

Ha mármost a tanár nem a javasolt problémák l .ncolata szerint ha-

lad, akkor a tankönyv nagyon • korlá.tozottan haszn;í.lbató, mert annyira  rá.é-
piilt azok kérdőseire, egybefonodott azok megoldásainak mozzanataival.Ak-

kor j íform.án csak mint példatár alkalmazható, de még példatárkent sem  
lehet a tankönyvben tal ,lhat5 sorrendben kitlizni a feladatokat, hanem  

csak á tcsoportositva, a tansír által választott fel4pitás szerint.'  

Lásd ezzel kapcsolatban a 28-as líbif e  

	

~ 	 ~ 	 j gyzetben idézett részletet Fa. 1.2.  László  24.kónyvében és ugyanott ennek további következményeit.  

31L5.sd ugyanott. 	 . 
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Használhatók még a fejezetek végén levő összefoglalások is, /4 van  

belőliik/, :tea ezeknek a szerkezete ismét olyan, hogy igaziban csak a feje-

zetek teljés letirgyal•isa utin tesznek j°í szolgalatot, mert koraibban osak  

egy-két sort nyujthatnak az nrárá 1 övára végzett tananyag megtanulásához.  

Kifogásolhatjuk a koordináta-geometriai rész gyakori bőbeszc düsé- 

t is. Ez abból ered, hogy nej, tagolja el4gg4 részfeladatokra az egyes  

pontokban feldolgozott tananyagot ..Mintha nem jól áttekinthető tankönyv,  

hanem érdekes dolgokróll érdekesen beszélő olvasókönyv szeretne lenni.  32  

Igen kevéssé akná. .zza ki a tipográfia kínálta előnyöket is. /Lásd pl. "A  

hiperbola defini ció ja" c:. kb. 2, 5 oldalra terjedő pontot, ami még legalább  

"Hiperbolapontok szerkesztése" .  és "ElnevXezések"..re volna tagolható  , s 

ezzel párhuzamosan a. terjedelmét is lerövidjthetnénk egyetlen (oldalra.  

Különösen szembetűnő azonban a tagolatlanság "Az ellipszis és a hiper-

bola közös egyenlete" c. közel 7 oldalra terjedő pontban./  

Hogy igazodjék el igy a tankönyvben a tanuló ? Honnan vegyen pél-

dót ismeretei rendszerezésére, ha  nem a matematika tankönyvéből ? .Ilyen  

és ehhez hasonlő kérdésekkel viaskodva jutottak el a tanárok arra a pont-

ra hogy a különösen érdekes ,  szinvonalas, igényes tankönyvet ma már igen  

korlátozottan, használják.  

A Közoktatásügyi Minisztérium által 1955-ben kiadott "Tananyag. 

beosztás"  előírja, hogy "a koordiníta geometriát - A pont 4s az egyenes,  

A kör o. fe jezeteket - az uj . tananyag beosztás alapján kell tárgyalni"  
/13.o./. -Ez az uj tananyagbeosztás teljesen felborítja a tankönyv fel..  

épitésát, / a pont ábrázolása után mindjárt két pont távolságát irja e- 

lő, stb. /.  

Szukaég lett volna a tankönyv alapos átdolgozására, a használata  

közben szerzett gyakorlati tapasztalatok összegyüjtése és figyelembev4.  

tele alapján, mert nyilvánvalóan ez is kisérleti tankönyv volt, ha nem is 
 

nevezték annak.33 	
e 

32  "A tankönyv etilusa olyan, mint althogyan egy tanár 	magyaráz"..  irja a könyv sz4 banforgli részének szerzője, Hédi; Endre 33. munkájában, a  3. o-n.-L ásd erről Paraj I•zt~ zln 24.  31-32.o.-t.  

33 Részletesen foglalkozik a tankönyv kaordináta..geometriai részével 
 é eI  
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4,Az 1952-es "Matematika az általinoe gimnázium IV.  osztálya szimára."  

Külső lei  rs=.sa 	 . 

2013-as számotv9.sel.dA fenti ci~n kivüb a há.tlapján é s  a.bel.. 

gő cimlapon ezt olvashatjuk: "A KöZoktatá,s3ügyi Miniszter rendeletére,  

Tankönyvkiadcí, I3udapesst. " 

A 

 

belső cimlap hitoldalán pedig "Ez a könyv a Közoktatásügyi, . 

linisztériurn Nevelésügyi V6oszt í.lyáne.k irányitásá.val készült.  

Endre Szisz Gibor  és Tolnai Jenő  munkája.- ,Az ábrikat parlay Lá,ezló,  

Erdóei József és Hornyik László rajzolta." 34  . 

248 oldal térjedelrslü.Három részből áll: a"Püggvények" rész 61 o.,  

a "Térmértan" 145 o. ,  az "Egyenletek.polinomok osztisa" c. rétaz. 38 o]t.  

dal. 	 . 	 . 

Ointegy 340 ábrit tartalmaz ,  számozatlanul. 	. 	. 

Közepe s3 rnin6s3égü papirra n.y.omt ik, . még eléggé j41 oleasYaaté. 	. 

li.ra 7 Ft volt. 	 . . 	 . 	 . 	 . 

Tartalma és módszere   

Itt a tankönyv elején tal•.1Y at6 a "fartalomjegyzék"; két oldalra 
 

, terjed,   jó l áttekinthető és a benne:  szereplő cirslek mindig  a  feldolgozott  
anyagra utalnak.   

ai I+'üggvőnyek  

Az "árteime2és i 	om~,ny tart 	c~ s értékkészJl®t" c. fc jezettel kezdődik,  

amely a "Minden természettudominy sulyponti feladata a termPszeti tár- 

Hódi Vndro 33. munkája; bizonyos k3egészitésgeket is ad a fel2za»zná.l:3..  
74-á most emlitett monk át mind a tankönyvet és a Tájék.oztat~at 
igen ~.laposan, ~°éazYet ~ sen ismertet g, és bir-zlja Faragó Lásazlá 24.  mc5d-  
szertani könyve.   . 

• 

34A tankönyv az 1951-es .  tankönyvpályázat alapján k4 q zült. -  -1 pályázat  
ki 9:ris át lied  ple a matematikai Lapok I I. Qvf. l. sz-ban,  az 58. o-n. Figye-  
ler>9remélt-Sk az ott Olvasható és: ap íl,yizdk figyelmébe  a j •zrz3ott elvi  
szempontok:, 1.a tankönyv a marxi-lenini ideologi•~t sugá..rozza; 2.a ha-
ladr, tudom:~n,y állaspont  j •~~t képviselje; 3.  fe  j 16dé st mutasson a t anit3s  
jelenlegi í,llapotihoz képest de ne szakadjon el a re ~,lig követelmények-t61; 4.az  érvényben lévő tantervet vegye figyelembe. 	. Ugyanakkor a tanitóképz6 ImIIpIIi. osztilyai, további á közgaddasá,gi  középisakol`lZs /a későbbi közgazdasyagi te chnikumok/ I®IT. osztályai  gzám~ ra irandé tankönyvek tervezetének ynegirás.ára is  hirdettek p'íl,yázatot.  Lindegyik könyv tervezetére 3_3 pályadi jat tüztek ki,/5000.3000-1000W.  
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gyakon végbemenő viltozások vizsgálata" 	 kiindulva a 

v íltozások matematikai képletekkel va.l5 le irá,sír6 1 ég ncAhá,ny lc4g,let 
 , 	 . 

feltipitéséről beszől. ~:zt követően sz6 esik a fiiggvAényről, rn.ég eléggé 

hangsulytalanul, kiemelés nélkül,/"Röviden ugy mondhatjuk, hogy, ►...,~T az 1 

függvénye. .. ", 6. o.közepén; kiemel5s á,z id6zett holy  szerint/. Majd de-  

fini ilja a tankönyv "a függvény, vi1toz5it", , t ~z "egyvá.ltozcíe" és "több- 

viltoz5e függvényeket", .további ismerteti a függvények jelölési tucidjait. 

Konkrét  függvények vizsgálata nyorná,n kerül sor a függvQny "érték-

készleten és, "értelmezési tartorsinya" kifejezések bevezet6s4re,majd de.  

finiciá j3ra •is.Kbvetkezik még n6h'íny példa vizsgilita, vé,gül a: "többér-

tőkii függvények" ős az "egyértékü fiiggvények"  def ini cin ja , 

"A - függvények menetének vizsgálata "  o. fe jez,  et a számok abezolut  
 .. 

értékéből kiindulva .értelmezi az y ~  ix' . függvényt; ibrázo lja s az 

ra segitségével ffiegáilapit ja a tulajdonságait.- 	 . 

További függvények. •. / y 	 ; y '. ‘021 ; 	Ix0 + pc+ 2I ; . 
.D 	 ~ 	/7  

y ~ ~.  ~ .ac.5) .. OR..2`+ 	 . 1?5-a9 ; .  y~ sin x / vizsgálata és a ~ná~► vizsgál..  
A 

takkal valc~ összehasoniitása nyomán kialakitja a tankönyv a növekedős,  

fogyis és .szélsőérték fogalmát.A tárgyalás végén pontosan is megfogal..  
mazza, rnit értünk egy függvény maximumán és minimumin.Ezutin ujabb függ-

vényeket vizsgál a bevezetett fogalmak segits6gével.  
A' "Szakadásos és periodikus függvónyek .Aszimptota" c.pontban az . 1 	 y (x); 

 

y M Pci ' 	 ;  y * ~. ; yit  2~ ; 	2log  x~y+ i  x_ (x)  viz. 

gálat5it találjuk; /aprébeti3sen egy másodfoku törtfüggvény  ábrá►zolás3át 

6s annak tanulságait is/.  

y  "A f_g~y~n/„me, ~t•írozá.sa" a. fejezet előbb a knplettel,  aztán a  

ezakaszonk6nt változá képlettel megadott függvényekre mutat .  pé ld3t;  
majd táblázattal, mérési eredményekkel  és mérési eredményeket regiszt-  
rá,l6 mi.itszer rajzoi.ta görbével értelmezett "függvényeket ismertet.A, ta-  
nulrságokat "A függvényfogalom pontos értelme" c.pont foglalja  össze. 
Kiemeli, hogy: "A függOnyfogalom lényege... a hozzárendelésben van"/38.o.,  
A "halmaz" gzt;t nem használja a tirgyalí.s, "egy számösszesség 4zlma.ih.oz"  
valrl hozzárendelésről beszci1. 11pr5betüsen, megjegyzi, hogy X "a függvény  
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fogalomnak ez még nem a lehető leg.íltalánosabb értelme.De osak annyi-

ban  iltal,ínosithaté,  hogy az; értelmezési tartomi nyban és az ^rtékkégz-  
letben is  sz inoks  • heSyett iníg •  fogalmak szerepelhetnek"/.33.  o. /.péld<íkat  

is erűit erre.  

~= "Rü al ytra efo rmrc k c. fejezet bevezető réseben fizikai  

példilcbn2 indul ki, a rezgenezgís amplitudoj•ínak ^n sebemsaég^nek ;  kPp1e-  

teit idézi fel, boncolg3tja, ma jd felveti .a kérdést: " nem kapl~3tn3nk-e  . 
. 	 .   

meg egy ilyen függvény képét közvetlenül a sinusgörbéből, an^ikikl, hogy  

értékt•ábl.Izatot kósditené:nk ?"/4.0..e ► ./-L°ajd iltalinos3it.ja ezt a: kérdést  
mis függvényekre  is,. végül bevezeti a cimben szereplő e  a.revezn ~st,..I~övet-

kezik "A függvényérték trans zf orrn:ícin  ja" c. pont,  5 l^pé sben; m:ígo dfoku s  

trigonometrikus, logaritmus., és abszolut értékkel adott függvényekre mu-  

tat péld.ít . és kifejezi a.  tanulsígokat Altal•ínosan,  f/x/.re  is.-Hasol~nlá 
• 

felépitésü "A v. itozc transzform .cié ja" .  c.pont is.  

A "szélsc•értékek kiszámitá.sa" c.fejezet adott méretii aluminium..  

lemezből készitendő, lehető legnagyobb kere Sztmetszetü vá.lyu méreteivel  

kapcsolatos feladatból indul ki. A keresztmetszet területére a 4  . 

t~ /60..2s/s függvényt kapjuk ,  amit e  .~ /30-s/s alakban is írhatunk.  

Kérdés, mekkora s-nél éri el a maximum. ,t Olyan szorzatról lévén szó,  

melyben a két tényezd összege íllandcí, bizonyos meggondol sok után al..  

kalmazható a két színi szemtani 4s mértani közepe között fernállci eggyen-

lőtleneég, ezzel pedig megtaliljuk a maximumot.  

Újabb gyakorlati vonatkoz ,su kérdéssel / llami gazdae3g bekeríté-

sével/ kapcsolatos feladat megold ,s- ban az imént említett egyenlőtlenség  

fordított alkalmazass ra l•ítunk péld1t. Tovíbbi krát mintafeladat,/gömbbe  

irt henger; szinhizi nézőtér legjobb oldalp ,holya/, szintén a mutatott  

el  j  ír á.sokat alkalmazza.  
A "m •ísodfoku függvények szélséértéke" c.pont két feladat megoldás.  

sit tartalmazza teljes négyzetté kiegészitéssÉl, ál ,talínosit'.s  nélk*il. 

A "Példa szögfüggvény szélsőértékének meghatározá.rs íra" c.pont pedig az  
y +" sin x + cos x függvény maximumira vezető szövegei:; feladat megold á'.  - 
e ít adja. - A t ,rgyalís végén /apr lbetüsen/ érdekes megjegyzést  tal ..  
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lunk azögfi.iggvőnyek összeadis íval előillitható egyéb görbákről, ezekkel 

kanceolatban Fourier eredményeiről,/lábjegyzetben Pejár 1lp©t ás Riles 

Frigyes munk isságirn 1 i s/. valamint az eredmőnyek fizikai 3lka]mazáeai- 

rá l. 

A  fejezetek útán, /námelykor rnár a pontok után is/,mindenütt tali- 

lunk feladatgyüjtemányt.Végül pedig 25 soros "öeszef oglaiis" zárja le' a 

függvényekre vonatkozó 'vizsgálatokat. 	 ' 

1  Tá rmárt an 
els ő fejezete, a "Tájékozndás a tőrben",  olvasmányezerü bevezetős. 

eel kezdődik, majd a "Beszédes ibrik'' c.pontban 17 ábrán mutatja be a pon-

tok, egyenesek és eikok kölcsönös he lyzetőt.A továbbiakban "Két eik baj_ 

lá.sszöge", "Mellék. ás osucslapszögek", "Síkra merőleges egyenes", "Egyenes 

haj lisszöge a Rikhoz", "Pont, vonal, szakasz ős sikidom vetülete egy eikra" 

c., nagy] áb41 hasonló fe lőpitésü pontokkal fo lytatá dik. tindegyikben mér- 

tani testekhez, vagy gyakorlati kérdősekhez kapcsol` d<5 elmélkedéseket 

találunk, sok •íbrival. 	 ' 

Mór :tisztért geometriai kórdásekkel foglalkozik a "Rárorn, egymásra 

merőleges egyenes táte&le " és a "Síkidomok vettilete" c.pont. 

Ismét igen olva$n .pyosak a "Kitörő egyenesek"; "KitPrő egyenesek 

szöge", "Kitérő egyenesek távolsága" c.pontok..Liesd p1.a  81.o-n: "Kitíórő 

egyenesek .cálszerü ártelmezósáhez könnyen elvezet egy gyakorlati 'példa. 

Fővárosunk külső kerületeiben gyakorilfak voltak az olyan utkeresztez60.. 

esek, ahol vasutvonal szeli át a m'ísik uttestet.:z a közuti forgalmat i-

gen nagy mértekben gátolta, hiszen ha egy..egy vonat elhalatd, ez a ke-

resztir;.nyu ut forgalmát sokszor hosAzu ideig megbrgnitja.Kormálinyzatunk 

fokozatosan szünteti meg ezeket a "Halál"..sorompókat..." -Az idézett 

szöveg magyar:zatot ad valamelyest arra is, hogy miért terjed 21 oldal 

ra olyan kárdás tirgyal í,sa, amit 2 oldalon is el lehetne intőzni; de el 

is kellene, nem időzhetünk vele sokat, hiszen a tankönyvhöz irt Tájékoz. 

tatőban közölt tanmenet szerint mindnesze egy Ara jut az utóbb emlitett 
3 pont t:rgy:lsra. 

A fejezet végén gazdag feladatgyüjteményt találunk, ,ag feladattal, 
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köztok egyezeriibb t.rmértani szerkesztési feladatokkal is. 

A  "Aeavalgerti  testek" c. fejezet a ko cka, t4gla, henger cos egyób 

testek közös tulajdonsigait tanulm • ínyozva érte lenez , a "hongerszerii test"_ 

et, "ane ly ugy származtathatni, hogy egy tikidom kerületén egy ssik j ábcí 1 

kilő egyenest önmagával párhuzamosan körülvezetünk és a kapott palis- 

' tot az eredeti sikidonmal /alaplappa ./ párhuzamos likkal metsszük. "/88. 

/.2nnek tovább] vizsgilata, különle€;es esetet szemügyrevótele után kö-

vetkezik e  gyakorlati feladattal kaposolatbzan - a felszine kis3zámitá•-

sa, majd /apribetiisen/ hálója megrajzolása /12 ábríval/. 

Az "Egyenes hasáb térfogata" c.pontban árvitvédelmi töltés épi- 

tévével foglalkozd feladat teszi szüksRgessé a térfogat kiszámitásának 

megtárgyalását, további alkalmazásként pedig uszó jégtábla magasságának 

megállapitáea következik. 

Az "Egyenes henger térfogata" c.pont már egyenesen nekivág a ciméH-

ben említett geometriai problémának; kissé elidőzik a kör keriileténél, 

megemlítve a kör ' négyszögesitc5e t is, amely "bebitonyithatóan nem vihető 

végbe a körző ós a vonalzó szokásos ' használat •ival"/99. o./. 

A "Ferde hengerszerű testek tárfogata" c.pont előbb a ferde hasé..,  

bok átdarabolásival foglalkozik, majd visszavezeti erre a feladatra a  fer. 

de :hengerszerű testek térfogatának kisz_4mitás .t is. 

A' "Kuuszerii testek" c. fe jezet a "Kocka harmadol • sa" c. ponttal kez-

dődik,amely ábrán mutatja be a kocka három nógyzetalapu gutára való feli. 

bontását. IA"Oulák, kupok" pont gyakorlatbég 1 vett példákon alakitja ki a 

"kupszerü testek" , fogalmát, definiálja is azt; ezt követően beszól külön 

3s• a gulár61, majd a kupró 1..."A kupszerii testek hálója, palástja ós 

színe" c.pont -. rószben aprfibetüsen - 10 ábra eegitsógével ismerteti a 
hálózatok megrajzolását ós a felszin kiszámitását. 

A gula térfogatának kiezámitását három pont tárgyalja az első 

bevezeti és előkpsziti a kérdést; a második egy "hasonló jellegű sikbe_ 

li probinma regoldására: a parabola alatti terület kiszámítására"/115.o,/ 
alkalmazza a gondolatot; végül a harmadik mo stmár a gulára alkalmazza  

a hasábokkal vaki kétoldali megközelítés módszerét,kitérve "olyan három.. 
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oldalu gulák térfogatának kiszámitására is... melyeknek magassága  kívül 

halad a gután" /126.o./. - A kérdés teljes megoldása 13,5 oldalra ter-

jeli,/t/, 14 ábra ős a négyzetszámok összegének képlete alkalmazásával.  

A "határérték" szót nem használja -a tárgyalás.  

Következnek: "Budoarus tétele" /apróbetüs/, "A kup térfogata"; Pé1-

d3k kupszerü testek tárfogatának kiszámítására" és a "Hasonlóság a tér-  

ben" c. pontok.  

"A csonkagula . és csonka aup" c. fe jezet előbb értelmezi a ceonkagu-

lát,aztán kiszlmmitja a térfogatát a testen mérhető adatok segitségével,  

majd alkalmazza a nyert eredményt osonkakupra is. Csak ezután következik  

az említett testek hálója ős felszínének kiszámitása.  . 

"A . gömb ős részei" o. fe j etet "A gömb térfogató"-val kezdődik. Eb-  . 

ben gömbalaku oezközők említése, majd a gömb sikmetszeteinek vizsgálata  

után félgömb "beirt" és körülirt" hengerekkel vala megközelitése ,  vezet  

a gömb tárfogatának kiszámitásához.A tárgyalás támaszkodik a Bula térfo-

gatánál követett eljárásra ős eredményekre, igy csak 4 oldalra terjed.  

"A gömbszelet térfogata" c.aprőbetüs pont gyakorlati kérdésből ki-

indulva részletes levezetést,majd a felvetett kérdés megoldását adja;  

ujabb probléma kapcsán pedig a gömbszelet térfogatának a gömbsugár  fel) 

használása nélkül nyert képletét vezeti . le, összasen 6 oldalon.  

A gömb felszínét 3 pontban tárgyalja a fejezet.A probléma felve-

tése után foglalkozik a. konvex idomok kerületével; ezután beirt és kö..  

réirt csonkákupokkal közeliti meg a gömböt és vezeti le a képletet. -Ap-

rőbetüs rész ismerteti a gömb térfogatának levezetését a felszinből is,  

megjegyzi azonban, hogy : "...bizonyos"elhanyagolásokat Mvégeztünk...Már-

pedig nem jói, ha egy eredménnyel kapcsolatban bizonytalanság érzése  ma•• 

rad bennünk: az ilyen megoldás nem elégit ki bennünket"/167. o./.-Sikbeli  

ellenpéldát ismertet "rosss .  köze litésre",megmutatva azt is,  mi az oka  a 
közelités hibás voltinak,/ti. hogy konvex idomot nem konvex idommal kö-
ze$itünk/.  

További apróbetüs pontok: "A gömbsüveg és gömbőv felszine", "gömbi  
távolság", "A triéder", "A gömbháromszög",  

-  A gömbháromszög tulajd©nsíi. 
 

ga vezet az "$uklidesi geometria és a nem..euklidesi aeemety. " 4~ ugyt~n- 



csak apróbetüs ponthoz.Itt esik szó először a tankönyvsorozatban az 

axiómákrá l/ 1/.-űegemlékezik e pont röviden a Bolyaiakról is,  

A térmértani rész utolsó fejezete, "Euler tétele.Szabályoe testek" 

teljes egészében apróbetüe, nem kötelező anyagot tartálmaz,Ebben Euler 

tétiedének .. a gráfelmélet elemeit is felhasználó - bizonyitása; a "Sza-, 

bályos háló ju testek" c.pontban a lehetséges szabályos testek felkutat. -

es,  majd a szabályos testek leírása, a tetraéder ,és dodekaéder felezi •ne 

és térfogata található. 

Ebben a részben is bőséges feladatgyűjteményt .és összefoglalásokat 

találunk minden fejezet után. 

c/Egyenletek. Po linomok osztása  

Első  fejezete,  a,"Magaeabbfoku egyenletek egész és tört gyökeinek 

meghatározása", konkrét  geometriai feladatbó 1•/"Egy- négyzetes oszlop 
.... 	,_ 	,  	. 	. 	, 	. 	.. 	 . 	.. 

tetején áll egy négyzetes guta... "/.kiindulva harmadfoku egyenlethez 

jut.Becslést alkalmaz a gyök nagyságára; példát mutat annak megvizsgá' 

lására, hogy' a gyök egész szám..e. Ujabb - mértani sorozatra vonatozó -

feladat megoldása során, amikor negyedfoku egyenlethez jutunk, a tört 

gyök számlálójának 48 nevezőjének lehetőséges értékei felkutatását is-

merteti.áz elért eredményéket általánosan is kemoadja egész együtthatós 

.egyenletekre. 	 . 

A második fejezet, az "Osztás _Ayöktónyezővel.P2olinomok osztása" 

bevezeti valamely betű n-edfoku polinomjának általános jelölését, majd 

visszatér az előző fejezetben előfordult harmadfoku egyenlethez ós ke-

resi a talált gyökön kívül létező másfajta gyököket.Miútán a gyökök 

létezéséről a  függvény folytonosságának hallgatólagos fettételezésé-

vel _ meggyőződött, visszatér a másodfoku egyenlet gyöktényezős alak-

jára és annak felhasználásával módszert keres az ismert gyökökből az 

ismeretlenek felkutatására.Igy merül fel a gyöktényezővel osztás prob.-
lémaia

.Ennek megoldása után következik az "osztás egyváltozós polc- 
nommal",összehasonlitva a többjegyű számok osztásával. 

A tárgyalt példák eredményeinek összehasonlitásával merül fel 
a "Polinomok oszthatósága",  O.  pont problémája.-"A gyöktényező kiemel. 
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hetősége" o.pont mindjárt általánosan mutatja ki. hogy "bármely poli-

nom osztható a hozzitartaz6 egyenlet összes gyákt4nyezőivel!/234.o./ ..  
ezout tótele", "peztás mieodtoku polinommal" és az "Bgyenlet,  

gyökeinek száma" a fejezet további pontjai.A tárgyalás mindig konkrét  
p6ldákb6 l indul és : xltalinoettott eredményekhez jut.  

Végül egy apróbetüe .  pont, a ";4Iyökek közelitő meghatározása"  mu• 
tatja meg egy,konkrét példán, hogyan kázelithet jilk meg elég pontosan egy  
barmadfoku egyenlet létező, "de ...nem eg4sz 4s nem  is  tört" gyök4t/245.  

a. /.. 	 . 

A fejezetek végén, /de 	egyes pontok után i .s/, feladatgyüjteminyt  
találunk..Egy fé3,oldalnyi összefoglalás z3rja le az algebrai részt.  

A Té,jékoztató  

Mindjárt 1982-ben; jelent meg a tankönyvhöz irt Táj4koz3tátó is,  

nyomtatá,aban, a Tankönyvki:adónál,Ez maga is ay könyv, hiszen 154 o3da3.  

ra 

 

terjed 4s 175 ábrát  tartalmaz. 	 . 

Belső ciznlaapja hitoldalán, ezt olvasbatjuk: "A  Közoktatieügyi;  . 

Llinieztérium Nevelésügyi Főosztályának irányitásával beve..  

zet6 általános r®sz Varga TamAe, a feladatmegoldások Tolnai Jend  munke..  

ja...Az ábrákat Barlai Zisz36 Erd8si József  rajzolta."  

Az elején találbatá 11 oldalnyi tájékoztatá meglehetősen  idei~,,gz. 

lenes jellegű./Igy kezdődik: "A most megjelent IV.gizanáziumi matematika-  
könyv.. ."/. A►  tantervi anyag indokolásit, az anyag feldolgozásában kiirre-  

tendő főbb szempontokat 4e az irinyitó tanmenetet  tartalmazza, az 3982-53  

tanévre, a Eiizoktatá►sügyi Einisz+térium hivatalos irán .yitó tanmeneteként.  
"A tantervi, anyag indokolása" elsősorban a függvények és a .maga-

sabb foku egyenletek tanitasinak eziúcségePssggévei ée tanitásának Q41j4.  

val foglalkozik. "A t4rgeometriai rész nem szorul indokolisra, ez a ré-  
gi tantervben  is ezen a helyen volt"  - irja  a 4. o  ldalon.  . 

A fő értékét ennek a T4j4koztató nak is a tankönyvben található  fe ~ 

adatok megoldásai képezik.A könnyebb feladatokhoz  többnyire  csak  a ki-  
indulásul baeznalt egyenletet és a végeredményt közli; a nehezebb, vagy  
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szokatlan mcí desert i.gény$6 feladatokhoz azonban részletes megoldást ad,  

magyar ázó az övegge l,ábrákka l, levezetá sekkel, számitásókkgl: 

;r- téke lése  

Habár ez ,a tankönyv, tankönyvpályázat. nyomán, a  sorozat  é lézni kö-

tetelt iró szerzők közül a-legjelentősebbek /Galla Tibor és Péter . Ró-

zsa/ távolmaradásával készült; azért mégis a korábban`' megjelent háromnak  

szerves folytatása. erényeivel e fi -hibáival ' agyarárit. 

Legjellemzőbb erényeként. azt .a 'törekvését' émlithet jük, hogy mindig 

konkrét - pé ldákbó 1, igen gyakran gyakorlati. kérdésekből indit ja el a prob-

lémák vizsgálatit.Az'elért eredményeket pedig  széleskörtten alkalmazza 

gyakorlati és elméleti feladatok megoldására. 

Mindjárt ezzel,kaposolatban kéli azonban emlitenünk a -tankönyv 

legjellemzőbb hibáját is: igen gyakran körülményesen ,  halad,/különösen 

a térmértani részben/,, sokat időzik kevésbé fontos rézzletékné; bőbeszé- 

dü, tar jengög. _A tankönyvben feldolgozott anyag nem nagy, a tanítására 

mindössze .5 hSnap jut , /a T;jékóztatdban' közölt irányító tanmenet eze.. 

rint is, mert a tanév második felében már az egész gimnáziumi tananyag 
ismétlésével,. , az érettségi vizsgára való felkészüléssel foglalkoztat 
juk a tanulókat/ mégis 248 oldalra terjed a tankönyv, amiből legfeljebb 

50 oldalt ezámithatu nk a nem kötelezően elvégzénáő és csak a teljesség 
kedvéért bevett részletekre , /mint pl.a szábályos testekről szó Zrí rész/. 

Ami mármost. a feldolgozott tananyagot és az alkalmazott módszere.. 
ket illeti, ez a tankönyv sem maradt adás a meglepetésekkel. Közülük a 

legfontosabbak: 

a függvények vizsgálatának önálló részként való szerepeltetése 
és a tárgyalás alapjául választott "triikkös" függvények, /mint az abezo- 

lut értékkel, egész résszel, stb.megadott függvények és ezek kombinációi/; 

a térmértanban a gula és a gömb térfogatának a kétoldali közeli.. 
tés módszerével vall tárgyalása, a határérték óvatva eighallgatásával; 35 

35 Magasabb szempontbál, tanárok számára, részletesen ismerteti ezt a mód_ 
szert, kifejtve használatinak elényelt is más módszerekkel ezemberi KaL. már László 37. cikke. 	 --- 
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az algebrai anyai a tankönyv vég®n, amely ;afféle .  riadásnak  tűnik, 

hiszen  az itt közölt ismeretek sem jelentősségüknél, sem térjedelmiiknél  

fogva nem alkalmasak arra, hogy önálló részt kanyaritsunk belőlük,  ' in-

kább az alsó osztályok tankönyvéből "kifelejtetteknek . látszanak, /rókép-

pen a polinomok osztása/.  

Mindezek  a  tanterv hiányából következtek, ezért hatottak meglepe-

tésként és tötti§k kísérleti ,jellegzivé ezt  a  tankönyvet is.Ugyanakkor sok  

vitára adtak' alkalmat  a tankönyvet használó  tanárok körében.  

A. tankönyv használatát neheztite .tte a legnagyobb részének, a térgeo-

metriának. mesélő stilusa is ;/lásd pl.a 9.8. o-n: "Bz pedig azt jelenti,  

hogy az  uszó Jéghegyek igen nagy veszélyt jelentenek a tengert hajózás  

számára hiszen egy a vizb&l kiemelkedő ,'látez'?lag ártatlan "jégdarabocs-

ka" alatt 9- szer  akkor _ jégtömb lapul meg, 413 ha  erre ráfut a hajó, hát  

egyszerilen "leborotválja" az egész hajó fenekét./A Titanic hajó pusztu-

lásaá./" /; továbbá hely/tenként nehézk .ee nyelvezete  /lásd pl.a 99. o.kb..  

zepén "A kör területének..." kezdetű 8 soros mondatot, stb./ és .t4agolat-

láneága is /lásd ' pl.a 154-153. o-n 4 oldal tagolás nélkül; a 123-127. o-n  
5 oldal, stb./.  

Egyrészt ezek miatt, másrészt mert a tanárok sem pontosan a tankönyv  
szerint haladnak,/hanem pl.a függvények vizsgálatinál már ismert függvé-
nyekre: másodfoku, vagy trigonometrikus függvényekre .  alapozva végzik a  

tárgyalást; már az 1955-ben kiadott Tananyagbeosztás elő is írja ezt/,  
végeredményben a. tanulók nehezen találják meg a tankönyvben a tanulniva-  

lókat. Legtbbb tárgykörnél csak példatárul használják.  

Szerencsére a tankönyv példatára gazdag, eléggé változatos és né-

hol már tagolást' is találunk ' benne, /csillagokat a különféle feladatkörbe  
tartozó feladatok széjjel választására, láed pl.a 180.o-n.  

~ brá.i változatosak, szemléletesek, elég já1 láthatók Ás menertesek  
azoktó 1 a tulzásoktá 1, amiket a korábbi könyveknél evivátettünk

. Sokat  
lálunk belőlük a póldatárban is, éppen a gyakorlati feladatoknál  leginkábl 
ahol a méretek feltüntetésére tesznek jó szolgálatot.  
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A tankönyv ujabb kiadásaiban egyes pontokat kihagytak, illetve  

leriividitéttek, /pl.a szabályos teoteknél/, jelentősebb átdolgozás a..  

zonban nem történt.  

5.Az "k;re ,ttségi matematitikai összefoglaló az általános gimnáziumok  
V.  osztílya  - sz5.m ~~ra" 

Az . 195~5S.tanév közep4n. jelent meg.  

2Ó13/a számot visel; - A Közoktatásügyi Minisztérium RevelRsügyi ,. 

Főosztályának irányitásival készült.  

Varga Tamás  munkája;  : 	. • 

Az ábrálcat . Hornyá,k Lá.sztlr5  rajzolta. ita.  

 . 	 ..    

206 oldalra ter jáeQ. Mintegy ,  .350 ábrát tartalmaz, számozatlanul.  

Közepes minóségii papirra nyomt ~ík,n~ho .i elmosódott a . szöveg. 

Ára 4. ,Ft.  

Tartalma .és. .  módszere 	 ' 

36 1 tagolt, áttekinthető szerkézet$ii tankönyv. 	 . . 	 . . 

Egy hosszabb fe jezetb6l, /"számok é,s ,  müve,letek", 53 o,/, 4s bat,  

közepes, átlagosan 20 oldal terjedelmű fejezetből áll , /,Fiiggvények,Algbb-

rai kifejezések azonos átalak tá,zsai ,  Egyenletek, Geometria, Trigonometria,  

Analitikus geometria/.  

Kezdettől fogva ismétlő, rendszerező 	 az első soraiban  

"A középiskolában megismert számfajták"-ről beszél,.tömören,konkrét  

mokra e$ .a szöveg .közti apró ábrákra t imaszkodá mondatokban. 	 . 

' Nem  tér ki a definioiók 4s a szabályok, tételek megfogalmazása e..  

161 sem. 	 . 

Ugyanakkor azonban kezdettől fogva ujabb-ujabb elemekkel gazda-

gitja az I.. y. o. tankönyveiből, illetve a tanuleík eddigi,/tehát az álta•  

lános iskolai tanulminjraibál is/ összegyi.jthet6 ismereteket.Vagy  ha nem  

sok lehetőség mutatkozik ujat is mondani, a régi ismereteket azok  aIka] 

mai csopor .tositásával teszi ujszeriivé.  

A jelentősebb uj elemek, illetve ujszerü csoportositások: 
 

az irracionális és komplex számok rövid ismertetése;  

a sorozatoknak a függvények körében való tárgyalása;  

az algebrai kifejezések ismétlésekor annak bangsulyozása, hogy  "mim  

•  
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den algebrai kifejezés - mint iltalrOban minden betűkifejezés - a benne  

szereplő számokat . jelentó betűk függvénye"/83. o. /;  

a müveletek vektolokkal való jellemzése;  

a• egyenletek iltalános értelmezése és egyenértékiisóg&nek vizsgá- 
• 

lata;  

az egyenletrendszerek pírhuzamba á.11itá,ea az okoskodással megold-

ható szöveges feladatokkal;  

a sík- és térgeometria pírhuzamos, illetve kevert ismétlése;  

a területszámítás .. különösen pedig a kör területének azYals6bb  

osztályokénál jóval magasabb szintű tárgyalása;  

az analitikus geometria ismétlésében a transzformációk széleskörű  

alkalmazása.  

Mindezek 4s az itt nem említett egyéb ujitások révén a tankönyv  

valójában nem ösezefoglalása,még csak nem is ujszempontu ismétlése az  I-

IV.osztályokban közölt ismereteknek, hanem uj tartalmú, uj módszerű = biz*  
olykor ismerős témikró 1 szóló - tankönyv. 36  

A tankönyv 'eme 'önállóságát fokozza, 'kiemeli az a 'gazdag feladatgyüj-

temény iga, ami - az egyes pontok után elosztva könnyit, nehezebb és "fo-

es"  feladatokból egyaránt elegendőt nyu j t az érintett kérdések  alkal. 

mazisára, gyakorlására, tehát feleslegessé teszi a régi tankönyvek ujra  

lapozgatását.  

Igy aztán két véglet figyelhető meg e tankönyv felhasználásában:  

a gyakoribb eset, hogy a tanárok majdnem teljesen mellőzik az érettségi-  

re való előkészület sorín, "Nincs rá időnk !" _ mondják, amiben igazuk is  
van, ha csak februirtó1 április végé ig akarnak megbirkózni;  

a másik, a ritkábban megfigyelhető eset, hogy a tanárok eleve ennek  

alapján tanitanak mar az alsó osztályokban egyes anyagrészeket, mert igy 
 

gyorsabb haladást érnek el, /pl.a szögfüggvények bevezetésénél/.- 
~# tankönyvsorozat eddigi köteteihez képest e tankönyvben, a jó ta-

goláson kívül,  haladás mutatkozik ,a tipogr.ifia lehetőségeinek kibaszná.  
lísrban is.Itt már nem ritka az olyan oldal, ahol ötféle betütipust is  

86 Lísd A matematikatanítás ta asztalatai 
képző Intézet matematikai 	a  dudapesti Pedagógus Tovább.. 

i í tanszéke á1tR1 össaeállitott sikket, A ma. 
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találhatunk, néha pedig ennél is többet.  37  

6.A technikumi tankönyvsorozat 	 _ 

Az eredetileg - 1949-ben - még ipari gimnáziumként induld iSkko-

1íkbó1 kifejlődött ipari technikumok saj3.tos igényeinek kielégitélére  

1952-ben uj tankönyvsorozat kiadást kezdték meg.A sorozat szerzőit  

tankönyvpályázat alapján választották ki és a tankönyvek megirásakor  

felhasznált•3k a gimnáziumi sorozat használata közben szerzett  tanulsá..  

gokat.Figyelembevették további a Szovjetunió iskoláiban, elsősorban a  

technikumaiban használatos tankönyvek előnyeit és birá.latát, amit az . e-

redeti müveken kiviá•1 elsősorban Bragyisz módszertani könyve közvetitett  

számunkra.  

E tankönyvek is "A Közoktatásügyi Miniszter  rendeletére", a Tan-  

könyvkiadónál jelentek meg és a Közoktatásügyi Minisztérium Nevelésügyi  

Főosztályinak,/illetve iskolai Főosztályának, később Középiskolai . Fő..  

osztályínak/ irányításával készültek.  

a/Az 1952-es "Matematika az ipari technikumok 2. osztálya számára.*  

2509-es számot  visel. 

Csőnk István, Gyarmathi Zászlóim  Rapcsák András és Török •Sándor  

munkája.-A rajzokat Krd64i József és Lohász Antal ké szitették.  

Terjedelme 296 oldal, ebből az algebrai rész 178, a geometriai  . 

rész 116 oldal.Mintegy 250 ábrát tartalmaz, sz- orozatlanul.-ara 8, 50 Ft;  

Tartalma és módszere. ,Az algebrai része nagyjából azt a tananya-

got dolgozza fel, mint a gimnáziumi I . o.tankönyv, azonban a feldolgozás  

mikéntjét tekintve lényeges különbségeket fedezhetünk fel a két tan-

könyv között. 	 , 

Ez a tankönyv olyan felépitésü, hogy a tanév első órájától kezdve  

használható.Az első fejezete, "Az általános iskolai anyag ismétlése", 55  
oldalon rendszeresen tárgyalja az alapműveleteket természetes számokkal,  
az oszthatóságot, a törteket, az arányosságot cis a százalékszámítást. ..A 

 

37 	A felszabadulás előtt sok kiadást ért meg a Gré$
~ zL Leó -féle 

 tüsszefo
laló, amit sok elmarasztald birílat ért 1949 nta de ami máig 

egészen a tanárok és a tanulók kezeből.Fjhhez képest az uj é..  retteégi összefoglaló nagy haladást jelentettá, de nagy ujdonság  i s  ve]4  
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második fe jezet, az "Algebrai alapi sneretek", az azonosságok önálló, sz  

egyenletektől független tárgyal..sával foglalkozik, az általános iskolá-

ban tanultakból 'kiindulva, az azonosság definiálása és a képlet fogalmé..  

nak tisztázása után. •8zerepel itt a "közöns4ges számok npgyzetgyöke" ' is,  

a négyzetreemelés után, mert a technikumokban erre korán szükség van.  

A további fejezetek: Függvény; Elsőfoku egyismeretlenes egyenlet;  

Szöveges egyenletek; Egyenletrendszerek.  

A geometriai rész ugyancsak ismétléssel kezdődik, a 25 'oldalra .ter-

jed', "A.z ált. isk. mórtan áttekintőse" c. fe jezetben.. Ez • - a fontosabb s .iki-

domok tulajdonságainak vizsgilata mellett - tartalmazza a.keri let.., terű.  

let-, sőt a köbtartalom- 48 felszinezámitás leggyakrabban előforduló ese..  

tett is.Ezeket is igényli a technikusai 'képzés.  . '. . . . 

Ebben a tankönyvben mindjárt ezután következik az "Egybevágós"e.  

fejezet, /amely a gimnáziumi könyv v4g4n szerepelt/0; ez foglalkozik Pyt..  

ha 'goras t;telével, a ' tengelyes 48 köz4ppontos tükrözi ssel is.A további fe-

jezetek pedig: M4rtani helyek; Érintő szerkesztése a körhöz külső pont-

b61; A szögek Esi a h ,romszög szögei közötti összefi ggóeek; A hur- 4s Ári.  

tőnégyszögek; Trigonometria.  

A szögfüggvényekre egyes ipari technikumokban már az I. o-ban szük-

ség van, ezért került be a tankönyv végére a trigonometriai alapfogalma-

kat tartalmazó fejezet. Ehhez csatlakozik - függel4kk6nt - 4 oldalon a  

szögfüggvények táblázata.  

A tankönyv teohnikumi jellege nem  csupán az említett uj tananyagok  

felv4teláben, hanem máshol, . főleg a feladatanyagban is észrevel6, de nem  

kirivó - ettől mőg használható volna a gimnáziumokban is.  

tókel4se.Általánossá.gban maradva azt mondhatjuk, hogy ez a tan-

könyv átmenetet k4pez a rögi köz¢piskolai tankönyvek és az 1949-es 1.0.  

tankönyv között, levetkőzve mind az ,  előbbiek, mind ez utóbbi kirivó  hi-
báit.  . 

Faragó László 27. munk•íj aban, a többi között, ezt irja irja a Grósz-föle 
 

könyvről: ".. az a könyv, amelynek szelleme, szemléleti módja 48 használata 
 

ellen a színvonalasabb tanirok mar abban az időben La Hobby rendszerről 
 

van szó] is 416nken tiltakoztak.-Tóny azonban az, hogy a tanulók jó része 
 

az érettsőgi vizsgára egy olyan munkából készült, amely a valóságot 4s a 
 

matematikat is durvr.n meghamisítva ...  ~í1litotta eléjük" 138.o. 
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Eléggé 361 tágalt.Kiemelt defini ciékat és szab ilvokat is tartat  

maz.Ugyanakkor az egyes fejezetek végén megtaláljuk a gimnáziumi sorom  

zattal meghonosodott Összefoglalásokat is.Ezek jelenléte és tartalma itt  

már olykor felesleges ismétlődésnek látszik./Lássd o1.a 86,o-n a "tét  

előjeles szimot ugy szorzunk össze..." kezdetü szabályt, mely itt a mege-

16z6 trírgya .lás eredményeit foglalja össze, és 2 oldallal hátrább ugyan-

azt a 3 soros szabályt betűről betöre megismételve az összefoglalásban./  

"Algebrai az "A1 	kife ezés mint a benne elófordu• Figyelemremeltn, hof3Y 	g 	j 	,  
13 betűk függvénye' c. pontban kapcsolatot teremt a tankönyv az azonoss i-  

gok 4s  a függvények között.A továbbiák során az egyenlet fogalma i$ a  

függvényekre épül, mert az egyenletre ezt a definiciét találjuk a 128.0-n:  

"íja két függvényt , egyenlőség jelével kötünk össze, egyenletet kapunk."  

A,  geometriai anyag feldolgozása egyes helyeken .. terjengősségével  

és tagolatlanságával •- még erősen emlékeztet a gimnáziumi I.o.tankönyv  

geometriai részének tárgyalásmó dj áz '  , /pl. a "Mértani helyek" c. fe jezetbeu l  

Az ujabb..ujabb matematikai problémák több helyen gyakorlati kér•  

délhez kapcsolódva vetődnek fel,  /él v e "Thales tétele" c.pont  •első non-

data ez: ~ "Körív alakban halad vasuti sínpárhoz A pontbn l egyenes osat-

lakozást ki várunk épiteni. "/  Azonban e téren is  mértéktart4bb a tankönyv  

a tankönyv,, mint a gimnáziumi: tömörebb, a stilusa is tankönyvszerübb.  

Mintapéldái 4s kitüzött feladatai a  gyakorlati tapasztalatok fi-

gyelembevételével, a gyakorlat számára készültek. Néhol kifogásolhatta, hogy  

szegényes a feladatgyü jteménye, /az algebrai részben/. 	 .. 

b Az 1953-as "Matemat ka az i •ari te  chn kumok IL. osztil • számára  

25 224.es számot visel.  

Gyarmathi• L-oszló, Rapíse,ák András. Török Sándor munkája.  

A rajzokat Csáki Imre készitette.  

Terjedelme 292 oldal; ebből az Algebra 146 o., a dértan 66 0..a  
Trigonometria 80 o.-Mintegy 235 ábrát tartalmaz, ezámozatianul.-Iskolai  
ára 6 Pt.  

Tartalma; mód  szeres A gimniziurni II . o. tankönyvit ől főként a követke-

ző vonásokban különbözik:  
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Az algebrai jellegü anyag teljeseri külön ré •9zben, elvá,las ztvá sze.o•
repel a mértani résztől, nem összefonódva, mint  a gimnáziumi  tanisönyvben. 

NA. négyzetgyöFsökr® 'vonakoz4  fontosabb ~azonossigo ~s" c.  fQ jeset vé-' 
.~ 	.. 	_ 	. 	. 

.gén, "Az irracionilis sz.ían" c.  pontban, röviden foglalkozik a tankönyv az  

irracion íl,íg szám fogalmával,  lbráz o lásával, i{2 irre,cions,litásávál; beve- 
1  

zeti a valtí s  szám fogalmát  is.  

fülön fejezet, az "Egyenlőtlenségek", foglalkozik' az egyenlőtlensé-

gek fogalmával, alkalmazásúval ,  rí.talakitinaival.Ehhez kapcsel?sdva szerepét  

a ezlímtani é s mértani középarányos ő sszebasonli tósa.  

"A mvísodfoku egyenlet" c. fejezet mutat talán legtöbb hasonló eógot 

a  gimnáziumi tankönyv megfelelő fe jezetével de itt valamivel rendétere..: 

sebb .a . t írgyal: s ps lényegesen' nagyobb: f gye lemmel,r4 szletéseéggel fog-

lalkozik a tankönyv a misodfoku függvénnyel és a misodfoku egyenlet gra-

fikus megoldis ,val...A negatív diszkrimináns esetére ezt írja: ":..az' e_  

gyenletnek nincs valós .gyöke"/54.0./.  ' 

A mértani' ré szben, a hasonló signil. bi zönyit ja is a tankönyv a három•  

szögek hasonló ságinak alapeseteit. • 

A területá.talakitásoknak csak néhány igen egyszerit esetével fog-

lalkozik az egyik rövid fejezet. 	 ' 

A harmadik. rész a "Trigonometria", előlről kezdi a szögfüggvények 

bevezetését, összefüggéseit, vizsgála,tát.Foglalkozik a deréksz©gü'hiram- 

szög megoldós ,va1, ismerteti a szögf'üggvényeek logaritmusát is. Misodik 

fejezetében általé,nositja .a szögfüggvényeket,/mindjóst 360 °-ig/ és csak . 

ezt követően /!/ foglalkozik a sinus- és cosinus-tétellel. /A gimnáziu-

mi tankönyvben e tételek tompaszögű h ,romszögre va13 alkalmazhatd sága 

kedvéért iltal•ínositott.3.k először a szögfüggvények fogalmát./ 

Jó 1 tagolt, áttekinthető tankönyv, szerencsés a tipegrafiája is. 

Ábr i azonban tulhangeulyozottak, néhol már az öncélusigig, /lrísd pl.a 

terület.í.talakitisokn.l szereplő ábrák hatalmas nyilai£it a 204.205.o-n, 

vagy a 26.266. o. ábráit 1/. 

jég ebben a tankönyvbon is  találunk  Összefoglalásokat a fejezetek 
végén, a megoldásra kitüzött feladatok utin, de ezek mir nem különülnek 



el annyira a tirgyalisi nyagtó 1, mint a fent ismertetett ta,nkönyvekben 

nem is dőgltbetilsek, mint az eddigiek voltaic is tartalomjegyzőkben sir 

csenek feltüntetve. 

Feladatgyüjteményei iltalában 016g basőgesek ős sok sz4p gyalforlef-, 
ti feladatot tartalmaznak különösen a logaritmus alkalmazisai és  az ,  

talinos hiromszög megoldisa Utin. 38  

c/ilz 1954-es "Matematika a.z ipari technikumok I.ortálya számára"  

25 504-es siimot visel. 

Gyarmathi Liszló eás Rapcsik András munkija. 

A rajzokat Erdási József kőszitette. 

A belső cimlap hitoldalán található megjegyzős szerint: "Az anali-

tikai geometria 1-31.fejezetőt Taraszov  relsőbb matematikari tan-

kön3rvből vettük át." 

Terjedelme 212 oldal; ebből a Trigonometria 43 0,, as ngyenletek 
e ős egyenletiendszrek 26 o.; a Sorozatok 51 o, p a,z Analitikai geometria 

92 o. 	70 ibri,t tartalmaz, számozottan.-Iskolai  ára  5 Ft.  
'22,17.1ilsa...42  módszere.  A gimnáziumi III.o.tankönyvőhez kőpest 

vetkező fontosabb különbsőgeket állapitbatjuk meg: 

A "Trigonometria" nisz behatóbban foglalkozik a szögfüggvőnyek ibrás-

zolásival.A sinuQ, cosinus és tangens függvőny  ábrázolása  utőn más trim 

gonometriai fileavo5ny  ábrázolására  is mutat mintát,/ sin . 2x ; sin/x4-1/ 

E-zt követően pedig külön pont„ a "Trigonometrikus egyenletek és megold‘ 

saik", mélyiti el a thrigonpmetrikus függvőnyek  vizsgálatát,  mart a tri.. 

gonometrikus egyenletek megoldását összekapcsolja a függvőnyek grafikus 

ibrázolis áiral. 

Milan rősz,az "Egyenletek ős egyenletrendszerek" foglalkozik az 

jrraojonáljs egyenletekkel,a másodf okura visszavezethető magasabbfoku 

egyenletekkel, a misodfoku egyenletekkel megoldható misodfoku egyenlet-

rendszerekkel,  továbbá  az exponenciilis ős logaritmikus egyenletekkel. 

38 Ismertette megjelenése alkalmával Csink  István  14.  cikke. 
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Ez a tananyag  a  ~;irsnáziuffi  Ili o. tankönyvében  szerépei, ~ de nem igy, egy gyüj- 

zsákban, Hanem elszórtan, a megfelelő tárgyköröknél.  

A porozatok tárgyalása a  Pl.  ismert példákból kiindulva, /termé- 

ezetes számok, p.iros ►,. +páratlan sz±ímok, reciprok ártcSkek/, a sorozatok álta-  

linos fogalminak kialakitásával kezdődik, majd a számtani 4s mértani  "so-  
rozat tárgyalása után a .végtelen mórtani sorozattal folytatódik.  

Sor kerül itt a sorozat batárértékének definiálásira is: "...az  

al~ á2, a3, a4,  '.., sorozatnak B a határértéke, ha  bármilyen kis előre  

megadott E pozitív számhoz találhatunk olyan a számot, hogy attól kezdő•  

dóindex i tagokrá őrvényes iB '..ainl(e " /101.o./.  

Az analitikus geometriai rész 3 fejezetre tagolódik:  

Az első, koordinátarendszer alkalmazásának elemi kérdősei", a  

pant helyzetének meghatározásival; két pont tavolsagával cos szakasz  a-

dott arányban való felosztásával foglalkozik.A második, "Az egyenes vo-

nal" c. fe jezet ,  az egyenes különféle egyenleteit, egyenesek egymáshoz  

való viszonyá►t,k&t egyenes hajltieezögét,pár)húzamosságának és merőleges..  

sógének feltótelót, továbbá metszéspontját tárgyalja.Vógül a harmadik,  

a "Mórtani helyek ós egyenletek.Máeodfoku görbék" c. fejezet a kör,  el.. 

lipszie, hiperbola ós parabola egyenleteivel, alakjának vizsgálatával; a  
másodfoku görbékkel, mint kupok metszeteivel, majd a kupezeletek érintő..  

ível foglalkozik.  

Mint láthat juk, , e rész felópitése lényegesen eltér a  gimnáziumi  
tankönyvétől. 39  

Ez a tankönyv már végleg szakított a gimnáziumi tankönyvsorozat  

néhány jellegzetes ujitásával.Igy a tárgyalás inditásában ie.8ár oly-

kor még gyakorlati kérdésből, vagy ismert konkrétumokból jut el a viza..  

gáland5 kérdéshez,/pl.a 3. o..n: "Egy laesu járatu gép egyik kereke per..  

cenként 6 forgást végez" -zel kezdődik a szög fogalmának általánositáeal  
de hamarosan def1niciókhoz, tótelekhez jutunk és ezek bizonyitása után  

Foglalkozik / ezeel a résszel néhány helyen Farae 2.á,$z1ó 24.midszer-tani kónyve; laad pl. a 22.23.o-n.  
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361 kiemelten következik az "l.példa"; a "2.példa", stb.; azokat  

dós", "ia;egjegyzés" feliratu bekezdések követik. a Az analitikus geometri-

ai részben pedig legtöbbször definioiSval, vagy "steril" matematikai  

feladattal kezdődik a tárgyalás minden 'pontban.  

Tömör fogalmazísu,  szinte csak megtanulnivai3 szöveget. tartaimazh . 

tankönyv, ezért Ynár C?sszefogla lósok sincsenek benne, de nem is érezzük M- 

ányukat. . 

Tipográfi íja szeremsés, kiemeli a lényegeset 4s az •ujat,  - 

~lbrái komolyak, levetkőzték az öncéluságot, mégis több fé le vonalat  

használnak; könnyen érthetők és ra j zolhatók.  

Kitüzött feladatai  "Gyakorlatok" cimmel szerepelnek az egyes tárgy.  
körök végén,/pl.a sorozatokra vonatkozók mind együtt/, de csoportositva  
az egyes fejezetek ' szerint.  

4/Az  1955..öe. "Matematika az ipari és mezőgazdásági technikumok  

.. 	V. osztálya számára" 	 . 
25 509-es számot  visel. 

A belső cimlap hátoldalán ezt olvashatjuk: ". Térmértan c. rész-

héz felhasználtuk '?.P,Andrejev:  Elemi geometria a technikumok számára  

c. .tankönyv't.-.A könyv többi része Faragó László  munkája. -Az  ábrákat  
Csáki Imre ké szitette. "  

Terjedelme 150 oldal.-Három# részre tagozódik:' a Térmértan 74 0.;  

a Függvények 56 0.; a Polinomok osztása, l3ezout tótele 20 o.  

131 ábrát tartalmaz, számozottan. 	 . 

Iskolai ára 4 Ft. 	 . 

. 	Tartalma ós módszere.  A térmértani anyag tárgyalásával kezdődik.  

Ez a  rész különbözik leginkább a gimnáziumi tankönyvtől, bár a másik két  

rész is sokban eltér, ha nagyjából ugyanazt a tananyagot dolgozza is  fel.  

Tájékoztató jellege bevetés előzi meg a t írgyalist, amiben a térm4 i 
 

tan sajátosságairó 1, a jelölésekről, elnevezésekről, apróbetüsen az  axiá~ 

mákról és _ Euklldesről esik szó. Utána mindjárt a sik• néhány tulajdon.  
ságát sorolja el a tankönyv, "melyeket axiómáknak fogadunk el."  
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Ezutinn "Következmények", aztán . tételek, bizonyit•íssok következnek 

sorban égymái,s utín; tömören, egyszerü ábrák kiáéretében. A "Definíció" 

is sok esetben igy, kkva, kiemelten található 
a . 
 tételek előtt • 

A  mórtani testeket "szögeletéss testek"/hasáb, gulá/ és "görbe felű. 

letü testek"/henger, kup, gömb/ csoportjára osztja fel a könyv,, nem beszél 

"hengerszerü" és "kupszerü" testekről, mint a gimnáziumi tankönyv. 

Ismerteti a Ca*alieri-elvet, azzal a megjegyzéssel, hogy. "te3.je.. , 

sen pontos módszere a térfogatsz.: mitásnak,Felsőbb matematika segiteé-

gavel az elv érvényessége bizonyithatá"/29.o./.Ezt alkalmazza a hasáb, 

guta, henger, kup és gömb tarfogatának kiszáwitására, miáltal lényegesen 

lerövidithető a tárgyalás. 

A Függvények rész alapfogalmak és alapismeretek tisztázásával 

kezdódik.Ebben a mennyiségek megszámlálható , megmérhető tulajdonságáról, 

a_ sz mró 1, a halmazról és a számfogalom felépitésórő1 esik szó, a valós 

számokig; ez utóbbiak felosztásival kezdődik a függvényt megelőző tár- 

gyalis,Következik a függvény fogalma példákon; értelmezósi tartománya, 

értékkészlete, majd a függvény foga]:rnónak kifejtése; a függvénykapcsolót 

jelölése és a függvények megadásának módja. 	 . 

A függvények vizsgálata csak az elemi függvényekre szorítkozik, 

/tehát mellőzi az . abszoiut értékkel, stb.módon megadott különleges füge. 

vényeket, amelyekkel a gimnáziuumi tankönyv sokat foglalkozik/. 'Oezt lyoz-

za ezeket a függvényeket,/bevezetve az «algebrai", "transzcendens", "raei-

onális", "irracionális", "ege'sz" és "törtfüggvény" elnevezéseket; konkrét 

példákon megmutatva, melyik mit jelent/. 

Használja a ' tárgyalás a "folytonos függvény" megjelölést is, olyan 

függvényekre, amelyeknek "görbéje összefüggő vonallal megrajzolható, ugy, 

hogy közben a ceruzát fel sem kell emelni a papirosra 1"/93.0./; záró. 

jelben azzal a megjegyzéssel, hogy "A folytonosságnak természetesen meg, 

van a szigoru matematikai meghatirozása... "; ugyszintén sor kerül a 
"monoton növekvő", "monoton csökkenő" kifejezések bevezetésére is. 

Példákat mutat a tankönyv különféle függvények ábrázolásira,/pl. 
a "Néhány. irracionális függvény ábrázolása" c. pontban , ttb./. 
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A függvénytranszformációkat a korábban ' megismert függvényeken,/má-

sodfoku, trigonometrikus, logaritmus, exponenciális függvényen/ mutatja be. 

Néhány példán bemutatja szélsőérték kinzámitását igénylő feladat 

megoldását is, aprdbetüsen, csak má►sodfoku függvényekre vezető feladatokra 

szoritkozVa és a végén általánositva is a feladatok megoldásából nyert 

tanulságokat. 

Az egész tankönyv jól tagolt, könnyen áttekinthető, tömör stálueu. 

A tipográfia előnyeit kihaszn ílja; ábrái mentesek a tulzásokt®1 . -Fela-

datgyüjteménye.elég bőségee.Figyelemremélták a térbeli tájékozzdást szol 

g`ló fejezet után következő számítási feladatok.-Összefoglalások nincse 

nek a fejezetek után, azok itt már feleslegesek volnának. . 

7.Az  1953-as "Matematika, a :imnáziurnok osztál számira 

K.sérleti könyv, " 	- 	 . 

2032-es számot visel. 	 ' 

A belső cinlap hátoldalán ezt olvashatjuk: "?Tz a kiinyv az Oktatás-

ügyi Minisztérium Iskolai Főosztályának irányitásával készült. 	. 

Fiala Albert. Hurssán Pál  As Csánk' , Tstvinn munkája. 	' 

Az ábrákat Csáki Imre l5s Hornyák Lüz26 rajzolta. 

Ezt a könyvet az `oktatásügyi, Minisztérium rendeletére csak a ki-

jelölt gimnáziumok használhat j ák. " 	 - 

444° oldalra terjed.-Ebből "Az iltal,ános iskola anyag . ,nak összefog.• ' 

falága" c. rész 76 o.; az "Algebra"  200 o., a "Geometria" 138 0. 

327 ábrát tartalmaz, számozottan; ezek jórésze /272/ a geometriai 

részre esik.-J6 papirra nyomták, tisztán olvashatrík az ábrai ¢s a szöve-

ge.. Iskolai ára 7 Ft. 

. 	 x 

7 tankönyv megjelenésére az 1949-es Í . o. tankönyvvel szemben  el.  

bazott, felhalmozrídott kifogások, elégedetlenségek következtében került 

sor. Öt megye valamennyi és Budapest néhány gimnáziumában vezették be 
kisérleti tankönyvként, ami azt jelentette,'hogy megbizást adtak a tan-

könyvet használó tanároknak, hogy gyüjteék össze a gyakorlat során vele 
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kapcsolatban szerzett tapasztalataikat és adják eit a minl.esztériumnak az 

ujabb kiadások megjavít 3sa érdekében. 

Kedvezőtlen kiirülmények között került sor a kiadására; még mindig 

nem volt tanterv és utaesitás ; hiányzott az 1949-es tankönyv alapos, nyíl 

vános vitája; r;íadieui sürgősen kellett elkészíteni. 

önnek tulajdonitbató,hogy nehezen találtak "elszánt" szerzőket a 

megjrására és amikor végre találtak, azok . rohammunkában, egymás elképze.. 

14seiról keveset tudva dolgoztak igy sokkesetben fedősek, máshol hézagok 

mutatkoztak a,tananyag feldolgozásában.BgyeE' fejezetek teljesen .haszaa-

vehetetlennek bizonyultak, azok szerzőjét mellőzni is kellett; végül -

hogy a k6ziratot nyomdába lehessen adni a kitűzött határidőre •- a tan-  
kiinyv szerkesztőjének is be kellett lépnie a szerzők köz€. 41 

Részben ezzel magyarázható a. tankönyv minden eddigi matematika 

tankönyvünket felülmulg- terjedelme, a ,444 / i/ .oldal, /Nem volt idő 

eüriteni; a szerzők stílusa so ra  Igen volt alkalmas erre./ De azzal is, 

hogy egyesiteni akarta az 1949 előtti 4s az 1949-es tankönyvek előnyeit. 

Amazokból elsősorban a rendszerességet, a definíciók, szabályok Ess téte-

tek hangsulyozott közi6s4t megmentve; uttíbbib6 ` a gyakorlattal vala 

kapcesolatot, a probl4mkkbö1 valő kiindul..st ahol lehet, vagy ahol ez . nem 

látszik célszerűnek, az oda való eljutást, Jtozzájárult -a terjedelem nőve- 

ked®séhez az is, hogy itt.-ott uj tananyagot iktatott be a tarkönyv, /pl. 

foglalkozik az ekvivalens egyenletekkel, az egyenlőtlenségekkel, a kör 

kerületével 40 területével, a parabo lóval, stb, i s/. Sok benne a megoldott 

mintafeladat is; ábrái nagyobbak a szokásosnál, ezek is sok helyet fog.. 

lalnak el.  

A kisérlet eikertelens4ggel járt.Annyira hevenyPszett, összedol. 

gozatlan, átfésületlen kAzirat került a nyomdába; olyan sok hiba került 

forgalomba jutott tankönyvbe,/elsősorban a definíciók körül, de nem 

bevezetésőre kijelölt .iskolák tanárai felajánlásokat tettek, hogy 
bekapcsolódnak a bir^.1atába. Lásd Bed.e Lajos 101, G4. o. 
41Meg, eiilenése alkatmával ismertette Csink 'István 14. cikke. 
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ritkán a felépítés, vagy a bizonyítások körtil is/, hogy ezek lerontották 

dicsérhető tulajdonságainak az értékét is. 42 

Az ujabb kiadásaiban ugyan gyomlálgattak a hibákbő 1, kissé rövi-

diilt is, /végül 384 o-ra/, de ezzel sem lehetett megmenteni.Nem lett be_ 

° 161e az egész országban egységesen használt tankönyv. Három kiadást ért 

meg, továbbra is kisérleti könyvként, és az 1955-56. tanöv végén kivonták 

a forgalomból. 

Az 1949-es L.o . .tankönyv védelmezői "visszalépésnek" mondták a 

megjelentetését, 43  amiben bizonyos értelemben igazuk is volt,/pl.a tu-

dálékoskodását véve szeKmügyre, a tudományosság elve ellen elkövetett 

hilaáival együtt/.Annyi hasznát mégis el kell ismernünk, hogy kisérletet 

tett néhány jogos igény kielégítésére,/pl.a rendszerességre, vagy a meg-

tanulnivaló kiemelésére a tagolás és a tipográfia segítségével, stlti./, to-

vábbá, hogy megmutatta bizonyos utak járhatatlans igát, /a feleslegesen is-

métlődő, olykor következetlen, vagy pongyola - és hibás definiciák veszé-

lyeit, stb./ és meginditotta a már régita esedékes nyilvános tankönyv-. 

b írálatokat . 44 

8, Az 1956.-os "Matematika a gimnáziumok Z.. osztálya számára" 

2070-es számot visel. 

A belső cimlapján ezt olvashatjuk: "Ez  a könyv az Oktatásügyi Mi-

nisztérium Középiskolai Főosztályának rányitásával készült.-Az algeb.. 

rai rész Varga Tamás,  a geometriai rész Faragó László  munkája. 

Az ábrákat Buday A.rpLid és Vidéki Gusztáv rajzolta." 

344 oldalra terjed; ebből az Algebra 203 o., a Geometria 134 oldal. 

Az algebrai rész mintegy 135 ábrát tartalmaz számozatlanul; a geo- 
! 

metriai rész pedig 204 számozott\ ábrát tartalmaz. 

Iskolai ára 9 Ft . 

42 Részletes,/de tel fessékre nem törekvő/ birálatot olvashatunk róla 
Reményi . Gusztáv-Varga Tamas 56.48 Varga Tamás 67.  cikkében. 
43  P1.Reményi_Var 56,  39.o.: "Érthetetlen, hogy amikor a Szovjetunióban 
eify kiküszöbölés re történik kisérlet, ugyanakkor mi a hiba visszaállitá.. 
s3,r teszünk kieérletet"./Ti.az azonosságok és egyenletek tárgyalásában,/ 
44  Sajnos, a birálatok igen gyéren folytatódtak a következő évek során. 

hiba 	. 
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Ez sem tartozik a rövid tankönyvek kázé.Különösen ha - azt  is  ' fi- 
4e_ladatgyíijteményt  

gye2émbe vesszük, hógy az algebrai  rész n4hol egyáltaI  nem. Carta 

máshol pedig csak mútatc bá közöl néhányat és a Iariséev-féle példatár  

feladatait ajánlja.H&' az ajánlott feladatokat is bevennénk a tankönyv-

be - vagyis' öná.l16 si'tanánk ez t s közel járna a 400 oldalhoz.  

A nagy térfedelem az algebrai rész sajátos feldáigozásmódjáb61  

származik. 4  Erről a fejezetcimek is nyujtanak némi' tájékoztatást:  

I.A racionális számok halmaza. tI. Táblázattal és grafikonnal megadott  

függvények. Íll.Müveietek a pózitiv racionális számok körében.Valós  

számok. V.Müveletek a tetszés szerinti előjelű válás számok körében.  

Vl.Fiiggvények és _egyenletek. 	 egész kifejezések azonos  

átalakitása'i. VI 'II.Raclonális törtkifejezések azonos átalakításai.  

IX. Egyenletek 'ekvivalenciája, X;Az egyenletmegoldás technikája.  XI.K4t-

ismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása. XII.Kétismeretlenes  

egyenletrendszerek algebrai megoldása. XIII.Háromi .smeretlene .s egyenlet..  

rendszerek.- 

Bevezet az algebrai rész olyan fogalmakat is, melyeknek bevezetés.  

sére az 1949-1952-es gimnáziumi sorozatban vagy egyáltalán 'nem kerünt  

sor, vagy csak a IV. o. végén, az Érettségi matematikai összefoglalóban tör-

tént meg a bevezetésük , /pl.a halmaz. fogalma ,  inverz függvény,  irracionár-

lie szám, valós .szám; ekvivalene egyenletek, stb./. 46  

Uj ,  jelöléseket . honosít meg,/ az ..azonosságot következetesen S  jeL  

lel jelzi; a következtetést .....~ ,  a visszafelé' is olvasható következte  

tért H jellel fejezi ki/. Gyakoriak az apróbetiis megjegyzései, sok.. 

szor láb jegyzetben is;  ezekben vagy további uj ismereteket közöl,/pl.a  

48 Részletesen ismerteti a könyv algebrai részének vezető gondolatait a  
szerző, Varga Tamás 69.   cikke.  

46Igen jellemző a helyzetre, amely tankönyveink körül kialakult, hogy mi..  
vel indokolja a szerző az uj anyagoknak az I.o-ba való zsufolását: "Tan..  
terKviinknek egy másik Hamupipőkéje az irracionális szám. Eddig négy osz..  
tályon keresztül egyszer sem fordult  elő,miért tanitjuk meg most  mind..  
járt az I.osztályban -Nincs más választás •más osztályban nem jelenik  
meg uj tankönyv." /Az utolsó mondat kiemelse tőlünk. / Varga Tamás 69 ;~ 17.ö. .  
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szükséges és elégséges feltételt/,vagy közelebbről is megmagyarázza a 

bevezetett sző jelentését, eredetét, történeti vonatkozásait, stb.Az 1949.. 

es tankönyv algebrai részéhez képest, amelyik igen szegényes fogalom-

készlettel dolgozott,ez szinte dukál a fogalmakban, jelekben,müveletek-. 

ben.igen változatos tagolást, sokféle betiitipust használ lényeges mondani-

való inak kiemelésére, /k4t, három részre osztott oldalak; bekeretezett de-

fini ciók,szabályok; táblázatok; ábrák/. 

Egyszerüánek korántsem .mondhatjuk a tárgyalást .Inkább az az éraér 

stink tárpad a fejezeteit olvasgatva, mintha szándékosan "megkevernő" az . 

egyszerű dolgokat is,.hogy ne legyenek unalmasak. 

Sok esetben indítja gyakorlati kérdésből a tárgyalást, de már nem 

időzik sokat velik és mindig eljut az általánositáshoz is. 

A tankönyv geometriai része egyszerit szerkezetű. 47Ezt mutatják 

a fejezetek címei is: 1.Eevezetés.Az egyenes, a szög és .a kör.A szögek 

mérése. II.A szögpárok. III;A geometriai transzformáció fogalma.A tenge-

lyes tükrözés. IV.Az egyenes vonalu likidomok néhány közös tulajdonsá-

ga. V.A háromszög. VISA négyszögek. VII.A kör. 

A tananyag feldolgozása azonban ebben a részben is igényes; .defi-

niciókon, tételeken és bizonyitásokon alapul,/ Euklideeről és ara axió-

mákról mindjárt az első oldalakon olvashatunk/.-Itt is gyakoriak as ap-

róbetits .megjegyzések.Ezekben főleg logikai .kiegészitéseket, /különösen a 

bizonyitásmódokkal .kapcsolatosan/ és történeti adatokat találunk.- Ponto-

san kifejti e réez az euklidéezi szerkesztés fogalmát is.Továbbá nagy a-

lapossággal foglalkozik a szerkesztési feladatok megoldásának lépéseivel 

és sok példát mutat e lépések megtételére. 

Mindent egybevetve: nem csupán nagy terjedelmű, hanem igen szinvona-

las, igényes tankönyvvel állunk szemben, amely "már lépés szeretne lenni 

előre" 48. Szerencsére megkönnyíti a használatát át tekinthetősége.Az, hogy 

könnyen elválae'ztható benne a lényeges a kevésbé lényegestől  

sen a geometriai részben. Igy lehetséges az ie, hogy a tanárokII egyes 

47  Ismerteti a szerző, Pareg-í Lászln 23.  cikke . 
48 ' Varga Tamás 69.,  16. o. 
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fejezeteket rövidebbre . fogva, vagy más felfogásban tárgyaljanak, mint a  

tankönyv teszi, a következő fejezetben azonban ujra bekapcsolódjanak a  

tankönyv szerinti tárgyalásba.  

Nem szerepel ugyan a megjelölés rajta, ám aligha vitathatrí el a  

tankönyv kisőrleti jellege - kiilönösen az algebrai rőszét illetően. És  
őppen a helyes kisérletezős jeleinek kibontakozását véljiik felfedezni  

abban, hogy a tankönyv uj kiadásaiban v4gre m r nemcsak az blirásokat 45  

aajt6hib-ókat igazítják ki; nemcsak elhagynak néhány oldalt, hanem a gya.  

korlati tapasztalatok .figyelembevőte24vel átdolgozzák az erősen vitat-

hat6 fejezeteket, röviditik ős .az egyszeriieőg irányában fejlesztik a  

tankönyvet./P1.az 1958-as Il.kiadás sor csak 312 o. terjedelmű, s abban  

az algebrai rósz, I.fejezetőből ,az;"Állitások ábrázolása Euler-föle kö-

rökkel" o.pont a tankönyv v'gőse, .a Függelékbe .keriilt, kisveé kikerekítve,  

az őrdeklődőbb tanu]Sk számára megszUnt ~} II .fejezet önálla sága, beol-

vadt a "Fiiggvények" c. .fe jezetbe; elmaradt néhány kosán közölt nehéz fo-

galom, mint a függvény inverze, stb./  

Azt is csak helyselni lehet, hogy a tankenyv legujabb kiadásában  

már név- és tárgymutatót ős táblázatokat is találunk a ?üggelőkben.  

Jelenleg ezt a tankönyvet használják gimnáziumaink I. osztályában.  

9.Egyőb matematika tankönyveink  

a/ 1949 után, a felső osztályok számára - az uj tankönyvek megje.. 

lenősőig -, kiadták nőhány rögi tankönyv többé-kevésbé átdolgozott a-

lakját is, "7,deiglenes tankönyv"  megjelölőssel. Közüíiik-tőmánk szempont..  

j áb61-talán leginkább f igyelemremélt6 a 8oroeay..főle VII. ős VIII, osz-

tályos gimnáziumi tankönyvek nyomán összeállitott "Matematika a közép-  

iskolák III . és IV. osztálya számáéra" /tankönyvkiadó, 51.sz./. Ebben a  

"Differenciálsz mitás", "Integrálszámítás" ős a "Komplex számok" c. fe..  
jezeteket Králik Dezső  ős Surányi János  irtók... Az emlitett fejezetek..  
ben már felismerhetjük a nyomait az u 	' j gimnaziumi sorozat jellegzetes-  
sőgeinek: a közvetlenebb hangot, az olvasmányos sti lust, a gyakorlati 

 

kérdősekkel vala kapcsolatot, stb./pl. a batározott integrál t• rgyalies 
 

a "Rugí megnyujt.ásakor vógzett munka" o, ponttal kezdődik; 
ugyanez  á 
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kérdés a Borasay-féle tankönyvben még mint  elvont matematikai problé-

ma szerepel./  
b/ 'A tánj'tíképzókben ,/ámiket 1949 után rövid ideig . "pedagrSgiai  

gimnáziumok"-nak hivtak/, I. o-ban előbb az, egységes /Galiai-Péter-féle/  

tankönyvet baeznált3k:Később az ipart te chnikumi I. o. tankönyvet, majd  

1954-bén saját tankönyvét adtak ki.Ennék algebrai részében,/ami. Varga  

Tamáa' munkája/,mi' f élismerhet jiik az 1956.©'s giinná.ziumi I. o. tánkönyv al.-  

•gebrá.i részének uj törekvéseit 49  

• A //.45i III. o'. r~ szére uj boriti lappah/"matematiká a'tanitókép- 

ző-intézétek II-III osztálya ¢s az ipari technikumok II.oeztálya számé..  

ra"/,  de 'lényegőb®n változatlan tartalommal  a gimnázium II. osztálya /1950- 

es/  tankönyvét adták ki.  

A  TV. o-ban előbb a Borosat'-fele gimnáziumi VIII, o.tankönyv nyomán  

összeállitott "Ideiglenes tankönyv"-et használták,/"Matematika a tanitó-

képzők IV. o. sz;;  54/a /, majd 1951-ben . ea ját tankönyvet adtak ki./Ugyan-

azzal a .címmel, mint az előbbi, de. 619. sorezárrunal./ .. E tankönyv egyik ér-

dekessége, hogy szerzői között régi tankönyvire is szerepel, / Csada Imre,  
aki társszerzője volt a Kiss-Csada_főle 1iceum . tankönyvsorozatnak, ami a  
felszabadulás előtt eléggé elterjedt/. Tehát ez a tankönyv bizonyos ér-
telemben átdolgozása egy réginek,a régi szerző részvételvvel. A másik  
érdekessége, hogy kimutatható a hatása a következő évben megjelenő IV.  
gimnáziumi tankönyvekre./Itt szerepelnek először "hengerszere és "kup-

azerü testek"; "A matematikai tananyag összefoglalása" c.fejezete pedig  

e .lődle az Lretteégi matematikai összefoglalónak, ugyanaz a szerző, Var- 

ga Tamás, irta mindegyiket./ ..Sok helyen szerencsésen egyesiti ez 8' tan ,  
könyv az uj tankönyvek törekvéseit, /pl. . a gyakorlatbé 1 való kiindulást/ a  
régi tankönyvek előnyeivel, /a jó tagolással, a defini ciák, tételek, bizonyt.  
tósok tanulhatőbb közlésével, a mentafeladatok elválasztásival a tárgya_  
láető 1/. . 	 . . 

1952..ben jelent meg a "Matematikai példatár a tanit6képz6k I-IV.  
~` 

49 A könyv I.és lli.része /Számtan és Geometria/ jelen dolgozat szerző-
jének a munkija.  
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osztálya: számára", amiben az un: "tipusfeladatok" feldolgozásána,k mó d.  

szertana éo gazAdag feladatgyUjtemány található.  

c/ A gimnáziumi sorozat  köteteiből más iskolák ,  vagy tanfolyamok  

számara is állitottak össze tankönyveket. Többnyire olymó don, hogy egyes  

fejezeteket változatlanul, vagy kissé leröviditve illesztettek egymás mel-

lé.Igy készült pl.az  óv6nők4pzők számára is tankönyv. Sokkal jelentősebb  

azonban ennél a szakérettség is tanfolyamokon  szerzett tapasztalat, ahol e-

lőbb' eredeti formájukban, majd a bel8liik összeállított "Jegyzetek" révén  

kisérleteztek a tankönyvek felhasználásával. 5Ó  

A kii4rletek sikertelenül végződtek.Kiderült, hogy a szakérettségis  

tanfolyamokon; ahol a rövidebb tanulmányi idő követelte gyorsabb haladás  

a tankönyvek egyszeriis4g4t, áttekinthetőségét, tanulhatóságát halasztha- 

tatlanul sürgette . nem váltak be a, tankönyvek. ..Ezért, a "8zak4retts4- 
0  

gis tanfolyamok könyvei" c. sorozatban, külön matematof.ka tankönyveket je-

lentettek meg, 3 kötetben, összesen 756 o. ter jede lemben, /P'iala Albert 465  

Krekó Béla munkája/.- Ugyanosak külön , tankönyvsorozatot kapott a gimná-

ziumi levelező tagezat.  

d/ A közgazdasági technikumok  viszonylag korán kikövetelték a sa-  

ját tankönyvsorozatukat. Önálló sodósukat lehet8v4 tette sajátos tanter-

vi anyaguk - arai lényegesen eltér mind a gimnáziumi, mind a technikumi  

tantervi anyagtél •. továbbá az a körülmény is, hogy ebben az iskolati-

pusban találtak rá a legkorábban az elmélet 4s gyakorlat össszekapcso-

lásának járható utjára, b i zonyára nem véletlenül, hanem .  mert az iskola e-

lődjében - a kereskedelmi iskolákban - ezen a téren sok tapasztalatot  

szerezhettek a matematika tanárok.  

Az I.o-ban nőhány évig a gimnáziumi I. o. tankönyvéből koszült  "AL 

gebrát" használták fez annak algebrai rí szét, geometriából pedig csupán  

a "beszédes ábr4k"-at és a szögek közti összefüggéseket tartalmazta/.-A  
többi osztály "Gazdasági számtan" e.könyvekben kapta a matematikai a..  
nyagot is,/Bacskay Zoltán 46 Krekó Béla munkája/. 

 

50 Érinti a tankönyvek kérdésót Raksán.yi Blira 54,  cikke is, de ennek meg_  ir`ísakor /1951..ben/ még nem volt elegendő 
 

saakc~rettségis tanfolyamokon 
	tapasztalat a tankenyveknek a  

yamokon vald használhatóságát illetően.  
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Jelenleg az 1952.ben meginditott tankönyvs 'orozat/rPszben at.o 
dolgozott/ köteteit hasznalj.3k, /a szerzők: .Bacskay Zoltan,Resek6 13f 1a 

ős aömböcz Lajas/,de mostmir "Zateme.tika a közgaaláeági. technikumok 

I. . osztilya sz•ámara" , etb. oimrael.•   

Az "eklektikus" jelző illik leginkibb e tankönvvelsre.Figyéztetik 

a régi tankönyvek ős az ujak:;  a girnnaz:umi ős technikumi sorozat 

toe von6,sait; n4ha mőg e14gg4 kiforra ►tlanul,/pl.az I.o.tankönyve 348 o. 

terjedelműi, sok •abxaval Bzianotatlanul; a IV. o.könyve 188.o., 84 db szimo- 

zett ábraval/. 

e/  A.  mez$gazdasigi technikurookban  is többf4le tankönyvet hasznal- 

tak fennillisuk 6taf /gimnaziumi, tsajit célra szerksztétt, 48 az ipari tech. 

nikumi tankönyveket...Ujabban ffieginditottá.k egy. öina116 ffiorózatát.1958- 

	

ban jelent meg az i. o. tankönyve l  /F3acskay 	 Rvekó 1341a múnkija/, 

1959.•ben pedig a II. osztaly4, /Göraböcz La jos, Rem4nyl Gusztav ős Varga Ta.. 

mas munkOtja/.ezeket a tankönyveket tekinthetjük jelenleg, /1960 tava. 

,szan/,a legmodernebb k©z4piskolal tankönyveinknek. Eg.y+ésitik a gimn3ziu• 

mi sorozat tanu lsigaitr,/ide4rtve az 1956-os 'I.o.könyvet i$S/, a közgaz- 

	

  •  	 . 	. 

dasagi 

 

ős ipari technikumi sorozat tariulsagaivál. I114g rövidek, /az I. o. 

könyve 224 o., a Ii. o.r4 200 o./, j6 1 tagoltak; ' tipográf iljuk is figyelem. 

rem41t6; 6.br3ik egyszerüek, finom vonaluak, praktikusak; a lehiggadast ve- 

hetjük őszre a azamukban is,/126, illetve 121 van belőlük,mindkót könyv.. 

ben sz6mozottan/. 

f/ V4gül itt teszünk enilitést a köz4Riskolai szakköri füzetekről. 

Ezek ugyan nem kötelező tananyagot dolgoznak fel, hasznalatuk sem általam 

nos, /elsősorban a matematika irant különösebben őrdéklőd6 t,-nulók •for-

gatjtik őket/, az a tőny azonban, hogy szop sz•ammnal 1Pteznek ős hogy igen 

valtozatos k4rdPsekkel foglalkoznak .- a matematika törtónetótől kezdve a 

versenyfeladatokig bizonyitja matematikai tankönyvkiadasunk nagy fej.. 

lődősőt.F. szakköri fiizettek lótre jötte, főkónt pedig az;  hogy buzgó olvasók 
ra is talalnak a tanulok körében, , uj tankönyveinknek is köszönhető.81 

51 
 

ind az altalapos iskolai, mind a közőpiskolaj tanulók regszőre kb.3 
tő1 , 15 ivig terjedő, . 2,40 Ft-t61 6 T't_ig,/kiv6telesen l0 lat-ig/ emelke-
dő aru tankönyvalaku szakköri füzeteket adtak ki.Sz•nmik együttesen je.. 
lenleg kb.20 körül jar. 
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, 10 . öaszegezé 15. Tanuisigók  
1.Végigtekintve az 1949-től 1959-ig megjelent középiskolai tan-

könyveinken, először az a 'szembetünő, hogy az első években /1949-től 1952- 

ig/ formabontó tankönyvek jelenték meg.  Bzén azt ért3ük, hogy az uj tan-

könyvek - a régi tankönyvek formalizmus a2elleni ,arc jelszavával .. ].. 

vetették a tankön vvek méreteiről 	 edi a me: anulniva]xSk: 

  

a definiciák. tételek ósbizonyitások kezeléséről eddig általánosán el-

fogadott  ps megszokott  formákat. Helyettiek elvltve ujakat próbáltak meg.. 

. hanositani 53, többnyire azonban a sablónmentes feldolgozásra törekedtek. 

2.A második szembetűnő jelenség, hogy a fejlődés fokozatosan ki-

ezoritia, a forgalomból a formabontó tankönyveket.  Helyükre a régtita be.. 

vilt formikat alka]anaző tankönyvek lé;pnek.A régi formaikhoz való vissza.. 

térés azonban nem jelenti az 1949 előtti . tankönyvekhez való egyszerű 

ég, teljei vies 'zatérést.A ' fejlődés nem tuti meg pl.a régi tankönyvek for. 

malizusához "vall visszatérést. 54  

3.A  feslődés abban mutatkozik. hogy  a régi, , bévó.lt formák elismer'..

se és felhasznál.isa mellett 3ónyegesen módosult. modernizálódott a  tan-

könyvek tartalma,/  különösen a számfogalom, a függvény, az azonosság és 

az egyenlet tárgyalása tekintetében55/, ezzel párhuzamosan elmaradtak a  

tudományosság elvével szembenálló hjbó 	és hogy a formában is sok ujat  

láthatunk. /főleg a közölt uj ismeretek előtérbe állítása , hangsulyozása, 

a régiekkel való kapcsolatának megmutatása terén: uj jelölések, táblázatok 

osztályozsok, stb. meghonositászval/. 

4.Könnyii észrevennünk azonban azt is i  hogy matematika tankönyveink  

jelenlegi helyzete sok-sok ellentmondással terhes.  Itt elsősorban a gin 

52Igen sokan  és sokszo r . írtak nó.lunk 1949 óta a tankönyvek formalizmusÉ . 
rő i, /lásd ezzel kapcsolatban az Irodalomban felsorolt 5., 16., 18., 20:, 24. 
27., 41., 56., 67. könyveket, illetve cikkeket/, azonban mindezekből is nehéz 
volna egyértelmiien meghatározni,mit is értenek tulajdonképpen rajta. 
Bragyjsz V.M. 13. könyvében elsősorban a tanulók ismereteiben mutatkozó 
formalizmussav  l foglalkozik nagy alapossággal, /a 110-115.0-n4 továbbá a 
formalizmus megjelenési formaival a matematika tanár munkájában,/115..117.o S Például az i5eszefoglalisokat. 

56  Bizonyitja az 1953-as kísérleti könyv kudarca. Ez legjobban  az 195 ,6-os I.e.  tankönyvben látható. 
Itt sokat köszönhetünk a matematika tuddísai közreműködésének az ujab.. 

ban kelszülő tankönyvek előzetes birálatiban; ami elsősorban a bolyai Já.. 
nos Matematikai Társulat közvetitée4vel történt. 
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náziumi tankönyveinkre gondolunk; velsorolunk néhányat az  ellentmon- 

dások közül: 	 . 

a/ Az igényes I.osztályos tankönyvet 57 óvatoskodó, a nehézsége-

ket inkább megkerüló,mint megold{ II-TV.osztályos tankönyvek követik.  

Pl. az 1956-os I.o.tankönyv beszél a halmazokról; az irracionális .  és  

valós számokról; a geometriában szigoru bizonyitásokat alkalmaz - a IL ' 

o.tankönyve pedig elhallgatja V2 -ről ,  hogy irracionális szám; olyamnak  

~1Ő1 óvja a tanulókat, amiken mar rógen tul vannak; nem bizonyit a hason.  

16 ságnál sem, stb.  

b/ A felső osztályok tankönyvei , móg mindig a regi, a forgalomból  

kivont 1949-es 1.0.  tankönyvre hivatkoznak, de sehol sem hivatkoznak az  

ujra, ar-ró l még nem vettek tudomást - mert nem dolgozták át Őket az uj  
v 	 ' 

tankönyvnek megfelelően. A tanárnak termószeteeen össze kell dolgoznia  

valahogy a tankönyveket, illetve a bennük foglalt tananyagot.Miért nem  

végzik el ezt a munkát tökóletesebben a Tankönyvkiadóban ?  . 
u, c/ A "miniszter rendeletére " telennek meg a tankönyvek, /nem ospán  

"jóváhagyásával", mint régen,kapitalista viszonyok között, amikor a tan-

könyvkiadás az egymással versengő könyvkiadók üzleti vállalkozása . volt/,  

de a végrehajtásuk ma már nem kötelező. Az ugyancsak a miniszter ren- 

deletóre kiadott Tananyagbeosztás alapján ugyanis mást, vagy más felépités•  

ben, mis sorrendben tanítanak az iskolában. 58  
• 

d/ Vannak tehát olvasmányos, érdekes, sok ábrával ellátott, terje-

delmes,nagy költséggel.készüit tankönyveink de nincsenek.kihasznál-

va: sem a tanárok, sem a tanulók nem forgatják eleget ők et."  

e/ 1949,  óta sok tankönyvünk jelent meg; közülük több erősen vitat- 

89  Amiben magában is található ellentmondás, hogy csak a legszembetünőbbet  
emlitsük: az algebrai ró szben még számozatlanul, a geometriaiban már, ezm.  
orozottan latjuk az ábrákat.  
58Igy aztán megesik, hogy az ellenörzée olyasmit kér ez&mon az iskolák-  
tót, amit a tankönyvek sem oldottak meg, hanem csak értekezleteken, körle-
velekben javasoltaik a tanitáeát.Pl.Késedi Ferenc 40  cikkében emlitiI: "Az aritmetikai gyök fogalma a  tanulok  egy része b.t~tt Ismeretlen..."  /137.0./...Ezt sehol sem definiálják a tankönyveink.  
59  Pedig az uj tankönyvsorozat .. a többi között - azzal az igénnyel,  in-dult, hogy felszírnolja a tankönyv nélküli tanitást és. tanulást 
csak a szabályok tanittatásá,t.Ezér 

• 
t i 

	

	 i illetve 
8yekezik o ivaemányos érdekes lenni. 
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hátó' felépitósben,.tartalommal és ajánlott módszerekkel; sok-sok vita 

folyt, vagy folyik jelenleg is r6 luk, elsősorban a tanárok körében, de a 

tanulék és a szii .lők körében sem ritkán ; vitacikkek me .g je lentétésére 

is v©ins, néhány alkalmas folyóiratunk'- vitacikkek azonban ném jelen-

nek rmeg.Lgy kézen összeszámlálhatjuk az eddig megjelent vitázó:cikke-

k©t , 6® 

f/ Gimnáziumainkban egyik középponti tantárgy á natematika.Na.. 

gyobb figyelem é s nagyobb éraszám is jut rá,i int a tettnikumpkban - -. 

giá alacsonyabb szinvonalon fanit juk. Rert pl.a technikumi tankönyvek-

ben szó esik a hatá►rértékr6l, a végtelen mértani, sorról, a függvények 

fo lytonosságáró 1, /egyes tipusokban a komplex számokról is/ - amikről 

a gimnáziumi tankönyvek nem beszélnek. 

5.Bzek az ellentmondások,  és még egyebek is, árisikről beszélhet-, 

nénk, •• ugy véljük - , elsősorban abban gyökereznek, holt nincsen valódi  

őrvényes tanterve a közéniekoláinkbak. 61  Igy tehát nincsen tanterve a 

matematikának sem, ezért aztán Ntailtása ,sem lehet. 

Az 1949-es tankönyv még tanterv nélkül készüa.t.Az 1950-es tan-

tervet már ugyanabban az évben sem taíi.tották magukra nézve kötelezőnek 

a tankönyvirók.Azután pedig övről évre kiadott utasításokkal )  irányi tó 

tanmenetekkel, tananyagbeosztással irányítgatta a minisztérium az isko- 

1.ákat.Az utasitások gyakran a tankönyv fejezetcímeire támaszkodtak. Te-

hát mintegy a "tanterv" alkalmazkodott a tankönyvhöz és nem megfordit-

va, ahogy természetes lett volna. 62  .. . 

6,A tantervet mellőző, illetve árvónyes tanterv néaktil irott tan..  

könyveinket  - elsősorban a gimnáziumi sorozat könyveit, ideértve még az 

1956-os 1.o. tankönyvet is - szinte kivétel nélkül valami szenzációs  

"Tanitsuk meg a növendékeket a tankönyvvel dolgozni, mert ez a  közópis- . 
kola egyik ik feladata", ir ja Bragyiez. v. la,  13  könyvében, a 120. o-n, a közép. 
iskolai matematika -  tankdnyveickei kapcsojatban.Lzen a téren meg igen sok 
a.tenniva .lónk. . 

60  Mindössze -  az Irodalomban felsorolt  15.,4O.,52.,56.,67 . cikkek tekint-hetók ilyeneknek.-Továbbá a 24. sz '.könyv rószletes elemzőse a gimnáziumi III.o.tankönyvről ős megjegyzései a többi könyvekkel kapcsolatosan. 
6lZ "A tantervek körül uralkodó zavaros helyzet nem tegzi lehetővé j6 . tankönyvek 'irását.Ezek hiányában nincs biztos vezérfonal a tanár kezé.. ben".-nemre György félszó lalisáb,  1, lásd Gáspár Gyula 31 6 



u j szerüsógre való  törekvés a  
• 

közág. jellemzi. 	 . 
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soha nem látott me  

 

utatásira'való  vál3aL -1,1  

 

    

Lásd: az I.o-ban az egyenletek középpontba állitását; a szerkest-

t4sek tárgyalásmódját ; .I/.0-ban a teriiletátalakitásokat; a ezögfüggírő-

nyek bevezetését és általánosítását ; III.o-ban a koordináta-geometriai  

részt; IV. o-ban a .függvények vizsgálatát; a kétoldali közelités mídsze..  

rének alkalmazását; az Lréttségi matematikai  összefoglalót teljes egé-

szében; végül az 1956-os I. o. tankönyvet különösen az azonosságok egy-

re tágabb szemkörben való vizsgálatánál...De a könyvek ujszerüsége nem  
csupán fe lépité síikben, hanem sti luxukban, ábra- és feladatanyagukban is  

jelentkezik.  

Mindez főként abból - a különben tiszteletre méltó - törekvéshal  
származott ho M a :szerz 'i. me ákarták kedveltetni a matemat kit ezért  

érdekessá. .olykor szinte izgalmassá akarták tenni  a. tananyagot és 'az ed-

dig használatos utakat, a régi tankönyvek felépitését és módszereit nem  

tartották alkalmasnak erre.-Nem véletlenül emlékeztetnek ezek a tan-

könyvek a tudományt népszerüsit8, ismere tter j e .sztő könyvek tárgyalásmód..  

jóra is./különösen az .  1949-es 1.o.  tankönyv/. 63  

7.A tanterv és utaeitás hiányán kívül az is lehetőséget adott az  

említett ujszerü tankönyvek megjelenésére, hogy e müvek afféle "vedagógi..  

ai légüres térben"keietkezzttek.Bzen azt értjük, hogy a gimnáziumi soro-

zat első köteteinek irása éveiben, /1948-1950/, hazónkban méh; nem vol.  

tak eléggé tisztázott és általonosan elfogadott elvek a pszihologia, a  

nevelés elmélete és ,  a didaktika legfontosabb problémáival kaocasolato- , 

san. -A régit már nem fogadták  el,  az a jat _még nem ismerték eléggé, igy  
csak botladozva vált gyakorlattá. -Ebben az átmeneti időben ,  erősen ha- 

nt ak a .eda ~~ :a . -  anarch a elmélete 	s a tankön. ek k CO l.déeére  
különösen a pedaggiai anarchia magyar elméletének képviselője : 

 Sándor koncepciója ,  mely szerint "A gyermek érdeklődésére kell a..  

62  Lásd: Tananyagbeosztás 1955 . 3.  o. !'"Még  néhány mértani . hely felkuta-
tása "c . anyagrósz kimaradv.  
63 Lásd különösen: Péter Rőzsa:Játék a végtelennel,Bibliotheca,Bp., 1957.  

• 
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lapozni az skol.t. "...annyiba kerül, amennyibe kerül de megéri, próbál•  

juk;.meg 4rdekese6 tenni az..iskoIit." e 64  

lgy aztán pl.arrá 1, hogy milyen legyen .a• tanítási ' tarákon, köze lebbrő1  

a matematika órákon fo lyi6  munka, a legkülönfélébb e lképze l6 eek voltak di..  

vatban, a két véglet a  játékos, kötetlen, minden sablontól mentes  foglal. 

kozi# tn : l - a szinte másodpercre kiszimitott, megtervezett, coltudatos te  

vek_enyilOgig. 65  Tis2st ázatlah volt az is,  miféle követelményeket . t áaasz- 

tut a köz4piskolai mat.ematikatanitóssal szemben '.Pl.hogy milyen jártas-

ságok és készségek kialakítását tekintjük elsőrendű feladatának, "stb. b-

ből adódo tt bizonyős  tananyagok 'tulmé.retezett, illetve me llőzött -fe ldol. 

gozása 'a tankönyvekben,/pl.a szerkesztések, területátalakitások tulten.-  

$ése; illetve a í~ zimfogalom•4s a függvényfogalom mellős.ött$4ge/.  

,  

RR  	

. 

64 Á~ostis♦ rri ayörgy,,  7, 62. o. -Lásd ug;~ra,nott, különösen  a  63-f,~ . o-n; az e lmé-. 

y  

5 Uj tankönyveink előfutárai: Kalmár Lászl4 36. és Péter 114űa ,  51. mun-
kája, Ezekben k4ts4gtelenül kimutatható. `a Mód Aladár 47.  tanulmányában  
ismertetett 8s bírált,'"az 
ni

önkéntéss4g, a játszva tanulás, a gyermekek ki- 
14senek, a szabad tárgyválasztús, a gondolkodásra nevel4s, stb. jelszavai-

val" jelentkező és hazánkban Karácsony' Sándor által - reprézentált  peder_ 
gó giai irányzat :hatása. /Az idézet a 296. o-ra 1 való ./  

N4hány mondatot id4zünk Kálin-ár László múnkáj•inak bevezetőséből, szo.  
róoabb összefügg4s n4lkiil: ' "A,n magam legtöbbet Karácsony Sándortól tta-
nultam pedageigiat'; égyetemi oktatói muködssem közben is legtöbbször az  
8 rendszerben mozgok a ®z' a 'könyv is annyira €it, meg it van szőve az 8 
gondolatáival,hogy lehetetlen 	volna minden ,  égyes helyen hivatkoznom rá,  
mit -  meritettem könyveiből, előadásaiból, Vagy' a  vele való besz4lget4sek- 
ből. "/2.o./ 	tanjt5 feladata a k4rd4st vil rá segíteni s a nagy,  
tagolatlan kíván-csiságót r4szlet-kivancáiságokra felvaltani./"Ha erre ' 
kivánesi vagy, ez is kell, hogy őrdekeljen,meg az is. "/ Azut in persze ; kie.l  
31+e.giteni a kivanceis:ágot' . Ha" pedig igy lesz} akkor nem ragaszkodhatunk 
több4 (I-13 1 

   
a'»tantervhez j Azt nem lehet' előre tudni, mit kprdez ina jd a  

diák,A nevelőnek fel kell k4szülve lennie. mindenff le kord. sre,Ehhez az  
kell, hogy tág litSkáre legyen, hogy e tudományt a maga eg4sz4ben lós.  

sa, részleteiben ne vesszen el.Nein azért, hogy -minden kérd4sre tudjon vá.. 
iáa~ zolni, hanem, hogy ha ' valamelyikre  nem túd, nyugodtan merje 4€s tudja  
ezt bevallani nem f4ltve tekintély4t."/5.0./ -"...a mennyi s4gtanban is 
kérdősek nyitvahagyzsával fel kell tudnia kelteni a növend4k kivári.c ti-
ságát, hogy az serkentse az ed~igi  "urra-14t%el" i l luzió ja helyett/ a 
tov•íbbtanulárra. " /3. o./ 

Tanulna os lesz talá n itt róe}utatnunk, hogy az u j 4s a 1.40. harca  a Sz vjetuniában ig" problematikussor tette e v időben altaljban a tankönt' ve Cet. Perevezkj,,t, I.I. 52. munkáj•iban irja: "A szovjet tankönyv,bele4rt-
ye a' köztipi ekolai tankönyvet i s, bonyo luft f e j lőd4 si utat tett meg. A szov. 

 jet iskola első lépéseinél több pedagógus tagadta a tankönyvet. "/1. ov/ 
Az OSzFSzű.Közoktat:isügyi Napbiztossága iskolai reformosztályának  koL. 1egiuma 1918.augusztus 18-án kelt körlevel4ben egyenesen kijelentette  hogy' "a tankönyveket végleg sz.,müzni kell az iskolából.""-Az ilyen tö..  

let  irálatr'.~t is. ~, 	 ~ 
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8.1lgyanakkor elodázhatatlanul szükség volt a ragi közcipiskolák-  

ban .használt matematika tankönyvek kicserélésé e is. Szükségessé tette  

ezt mindenekelőtt az épülő 'uj ,  szocialista iskolarendszer, abban a mtate~ • 

matika magváltozott . jelentősége és ezzel együtt magasabb 6rászáma.Uzen -

kívül megkövetelte az i s ,  hogy a régi tankönyveknek elvitathatatlan  hi-  

biik . voltak, különösen m tudományosság elvének megsét.tése '  :és az  a2ka'lm - 

zott mt5 dszerek szempont j ce 1. 66  

9.ande pián zott- a r4 i tankön k ala 'os elemző brálata Csak  

által1nositő,,szá lamszerü, "stemplizőa 67  kijelentések hangzottak el ríj luk, 

/$"tudománytalan",."vele jEig formalista" könyvek/. Ezek általában nem  győi  

tek meg senkjt.8em azokat, akik diákként tanultak belőlük, sem azokat, akik  

előzőleg tanárokként, éveken .  át használták és megszokták e könyveket, te.,  

hit ,joggal ugy érezhették ,  ismerik gyengéiket és 36 tulajdonságaikat egya•  

ránt.- Még a különféle gyüléseken,konferenciákon előadásokban és a szór-

ványosan megjelent cikkekben idézett konkr4t példák sem voltak eléggé  

meggyőzőek, mert azok nem egyetlen könyvre, vagy egy sorozatra vonatkoz-

tak, hanem innen is,  onnan  is  gyü j tött idézetekkel 4rve4tek; nem egyszer  

olyanokkal , .amiket a célbavett régi tankönyvek . uj .abb kiadásaiban már ki-a  

javitottak, vagy elhagytak. 68  

1115,1,g is hiányzik a .régi tankönyvek részletes birálata,pedig talárt  

még most sem volna haszon nélkül való foglalkozni ve lük. 69 .Nem érthetiiik  

egyet azzal a felfogással, mely szerint nekünk nincsenek •haladó hagyamá..  

nyaink a tankönyvek kiadása terén. 70 
 ,. 

rekvésekkel azonban "elég gyorsan lesz•ápoltak"/1. o./..Beszél ,ézt•án a 
"munkás könyvek"-.ről iga, J a 208.0-n/, amelyeknek az volt a hibaja,•,"hogy  
nem nyujtottak rendszeres, tudom ányos ismerttekei, nem voltak tankönyvek."  

68 Régen is  elégedet lenek voltak a tanárok a tankönyvekkel. Lásd Barra  
Györ4y 9.125.o.: "A  tankönyvekkel ugy vagyunk bogy olyan  mennyiságtáni 
tankönyvet, émely minden ' tekintetben kifogástalan lenne, honunkban móg sen-  
ki sem látott. "-Alább azonban ezt is megjegyzi: "...a legrosszabb tan•.  
könyv i s többet ér ,  minta legjobb jegyzet." 

67 Farag% I.akifejezése az ilyesféle bírálatokra.  
68 Lásd pl. Cser , Andor 16. cikkét. 	 - 
69 Faragó László 27. munkájá uttörő jeientősÁgü kezdeményezés ezen a té_  
ren, de móg csak "adalókok"..at produkált, a tankönyvekről. 
70 

 
Reményi Gusztáv..Var4a Tamás 56. ,  38. o.: "...kérdésez, hogy a  Horthy-kor- 
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10.Ezek ut talán érthetg, hogy az n4 tankönyvek megje1©nóse ' e.  

lőbb sorozatos rnealepetóst okozott a tanárok körében: aztin cealódast.  

ma d ellenillást víltott ki belőliik. -Figyelembe kell vennünk azt is, 

hogy a matematika tanírok, ,ital ban hajlamosak a ,konzervativizmusra, ra-

gaszkodnak a  mír kiprAbált és bevó,ltnak tartott utakhoz.És most nem azt 

kapt•ík, ami t v írtak. Pert az uj tankönyvek nem megjavított 4s itt-ott uj  

elemekkel b&vitett alakjai a •r4gAeknek, erre ezímitottak, hanem ,eg4ezen 

ínjak: mind a matematika tudominyá,nák, mind a középiskolai matematikatani-

tisnak uj szemlőletét tételezik fel. Y.lzek a tankönyvek,  em mep,i t ai , 

megjavítani alcartk a tanitíst, hanem teljesen inat akartak 14trehozn% a 

r4gi matematikatanitis helyett.  

11.Ez az uj .matematikatanitis" azonban mPg korántsem volt kiforrott. 

1.14g kipróbílt sem volt, hanem csak elkPpzelt.Az ir4asztalnáknem'pedig 

a gyakorlatban született.Ez rt jellemzik szertelenségek, sz4lsős4gek a 

megvaló sit.ásíra kPszitett könyveket. 

És. mire pl.a gimn,ziumi' sorozat befe jezósóhez közeledett, közben is 

sokat módosult az e lkápzel4s, v4eilis nem az lett belőle. aminek. indult. 

A futólagos `szemlelet számína ezc rt latszik átgondo latlannak, kapj. 

kodónak a tankönyvsorozat egőez fogalomrendszere.Ezért van tele jelenleg] 

formIljAban ellentmondásokkal a sorozat felópitr se. 

12. Tehát kis4rleti tankönyveink votak. A kiralatukra mngis nehezen 

kerül4hetett sor. Nem voltak kedvező körülm4nyek erre, talin nem t4vedünk, 

ha azt állítjuk, hogy elsősorban a tanterv hiányé, miatt.Nert ez azt jelen-

tette, hogy nem volt elfo 

Maga a porozat volt a tanterv - ha  csak leiem ,e mádon líthatta is el ezt 

a szerepet. 71  - Le  csak akkor lehetett szembeezíllni vele, akkor lehetett 
szak legelterjedtebb matematika.-könyvei, a Porosay. 4s a I őrey..fóle köny-
vek br rmi lyen szempontból is  haladó hagyomínyt jelentenek-e !" ... Ugy v41- 
jük, n®mely szempontból: igen. -Pl. a M rey--féle VIII. o. tankönyv végén 
lévő történeti összefoglalót haladó hagyomínynak tartjuk.Ennek mai szem. 
14 letti megfelelője, -akar elosztva osztalyok szerint, akár együtt - já 
szolgblatot, tenne a vil ígnó zeti nevelés terén.•,A Veres Pá].f* le sorozat is a haladó hagyominyaink köze sorolható. 	 ---- 

71 A tanterv hiányánkivtilazonban még ,egy sereg ,  okot emlithetünk pl.az 
1949-es i.o.tankonyv nyilvinos birílatának hiínyíra: a/ a szerzek nagy egyóni tekintőlye; b/ a vállalkoz'►s tiszteletreméltó pátosza; c/ a taná- rok bizonytalansíga a didaktikai kórdésekben; dj a Bolyai János Matema, 

dott elvi alan arnei . 61. b rrílni lehetett  volna. 
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kikényszeriteni a hivatalos intézkedéseket és m^ donit ósokat is, amikor a 

megjelenését követő hetek, hónapok 4s évek mulásával az iskolai gyakor-

lat elegendő tapasztalatot halmozott fel,amikor már Rzinte kézzel fog-

ható, szemmel  látható érvek volta:, ellene.  

13.1 en na 	se itsF► et k elentett`e iáez matematikatanit ás 

nak. ,ezen belül a középiskolá i matematika tankönyvek: kérdésének :tisztnn 

lát fisában és mesoldásóban is a Szov'etunó neda,.". á  •Ival való közeleb- 72  
bi megismerked4sünk. .ami az 1950-51.-es években kezdőd .tt. 

Különösen nagyhatásu volt középiskolai matematikatanitisunkra 

pragyisz:A középiskolai maternatikatanitás módszertana c.müve,amely 1951.. 

ben jelent meg nyomtat ágban magyar nyelven. 73  könyv megjelenése é g 

gyors elterjedése jelenti a kezdetét annak az időszaknak, amit talán kis-

s()  tréfásan, de • a i^nyeltre .tapintóan igy jellemezhetünk: "Kinyi lott a 

matematika  tanárok szeme . t" 	 . 

Bragyisz rnüve olyan sokoldaluan,/történeti,táx'sadalmi,raatematika-

tudomáTnyi,tantervi,m6dszertani, stb. oldalára l/ mutatja be a középiskolai 

matematikatanitie problémáit, és olyan gazdag anyagot ölel fel, hogy be  .l8-

le a matematika tanára mindekor merithet._3ellemző, hogy uj tankönyveink 

kritikus sajátossága .ir61,pl.a definiciók, tételek . és bizonyítósok kezelé-

séről vitázva, a tanárok igen gyakran Bragyisztd 1 kölcsönzött érvekkel 

támasztják alá saját gyakorlati tapaszt.lataikat. 

14.Bragyisz műve felfokozta a tanárok érdeklődését a szovjet 

tematikatanit is iránt, amit aztán a sorozatosan megjelenő szovjet köny- 

vek és cikkek ki  is  elégite • ttek.-A tankönyvek ügye szempontjából legje-

lentősebb volt ezek közül Iariesev példatára, a Kiszeljov-féle tankönyvek  

tikai Társulat szerepe a tankönyvek ügyében néhány évig, /hogy ti.mindig 
mint a tankönyvek védelmezője vállalt szerepet/; stb. .. Az sem volt sze-
rencsés dolog, amikor elég gyakran olyan érveléssel védték az egyetemi 
tanárok által irt tankönyvet a középiskolai tanárokkal szemben, hogy: "nem értik meg, mert nem elég képzettek a tanárok". 
72Lá,ed .ehhez a fiit köszönhet.. 4̀6 cikket. 
7 3éziratban más egy évvel előbb is hozzáférhető volt. 	. 
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magyar nye ~~ü p€;gdiny~si,a teoY~vnikzi ta ~r~~ Öncrosc~rézatibar~ f©lasznígf~ 
,... 	 . 	 • 	 o 	 . 

Pész&eteh Taraszovyn  illetve ArnQlrelev . tank5nyvag.b61, n ~t~ 0 otlegí ~̀d~~D~t~ta 

juka  hogy ezen a téren nem', bagzéihetürruk 	helyas• oélkftttizé9ck• .  és .M649.. . 

szerek  f orrili sm  oe~tik a s aleBgm:nz. '~sipa~ ag  , mert kr). -ikiv~ l as adott  o 

~AszOra inkhaz alkalmazva .történt 	9z(To Qt $az =bztalat-®k itvét© 2,so q5  

45,A 	o® j ot pé gdá,bá b  rráegíll~p4tT~atte~ ast a tarr~ga g®t. 4 ~o r,  1~ 

közén skolai mataraati&a,tanitís tovíbbfe geszt °se  csakis koribbA v +~ 

SY©n • ok közöttük a kor.Ibba tankön ek a.ga,oe term/min  PO z5,igívai tártég-ap  

het o T©víbbi azt- i s, hogy ° iikeree_ .és gvoro vásltoztatísok Qtt nem indoa 

koltak a..ra /mint pgo az ideolog.oag tirgyako  az ar®dagom, vagy a törte  

nelem tankönyve .anset4ben/0  h.o_az  elha;m.arkodottintézkedésekkel4-~é  

vermeil eket kockízatot y:4l.gagnunk kellene  76  

Aladír •47 o  285.00 	 . 

7 :3-U jabban rH.egégénkingt mz 4rdek16déa híaurak *pis 070Z 5430k tankönyveinek  
ta;nulmisnyozis8 iPínt is ,  különösen CseYszlov6.kia é. s A  Német Demokratikus  
Flöstásrsaaag tankönyvei  

• 76  lira:: •9.8z - tloM 13o és - `P19ro4sZk  ~  ~ ogo 530 könyv6má1 egílg;ap$thatjuk  
hogy `a azovje$ura :• an  ~s omoly ki fo gások merültek fel  ple aK ~.sze ~ljov~-  
féle tankönyvekkel kaposm&sstban, /amm byaket zair a NVagy. Oktrberq Poirada-  
gom előtt is hasznígtak 4s azQta sokszor kiadtak, e;vr6l óvre megjavitva/,  
kitiiga8 m tematikusok /mint Ag4221MndrovF és Ff/o:lmao oemvy irtak taj tankönyv7Q.  
keto de nem sietik el a régiek  kgcserc egeset, az  
 

u  jak egyeP 
 
ge ~ er kötQge ~ 6 

bevezétését hanem  k9sé~gdtl ta8könyvekké ~~ adj ka ki 6ket0 
PePovszk~ 

 

 mumkija rinutat a tankönyvelmélet szükségességére 9.soZg1P  
igenonS~ to8rnssk git9z<3 és niburra2s is pontosan az idézetben leirt mzrdera  
jelentkező probléma fejtegetését idézzük 	pP.í kell  rnutatnurnk naég egy  
igen kiá'ofi,i dologra, amit az adott Qsethera as tankornl 	~robgQ7~. a tudoR -~ 	 v~ 
kidog~,ozís ~ nrak' hi ~,n 9,d4zett 0.6 0  Arról van szo p  hogy ezen pro'n~ma   
óseses Ogda g kcr~ua le,'•era ..gultabb 	® altó dozortan 	fegcáp•  tésl része  
hiozert, itt rneriá& fel  a legto`b: kér.,-.g a szerz 6 o  as szar eflzt s D  a bir'zgd Pe  
mis sz.(11)mégyeh előtt 	ezért itt különösen fontos a tudomírayos ellomzéia 0  
Fe lté tQ llenül ti szt íznurik kell az 	 ttádomín o e •zl.lispornQ gSampoA  

7sb61 minden e~  ~ ~axa kc;P•c~sa k  gsFSo Mkban az oktata,n  
Ayamat. 4191,11 0  Tadominyoe elemzés hi ínvíban Minden kc3rd,^s a 9zerz6, a ezer,=, .  

ke ~ztc% a. bir ~~i• és  role  og:yan szem4lvek  npzeteg  és gzeaé$ 9 ta, asztala-  
ta ~ ín oZldríaln$t ós oldsíalik 9,  akiknek valamif6lQ höziin van  

tankönyv  	isihmz ps &iadisvihoz., nzéx$ noh.ob  

GAncra ann i ellentét  ep.y ée u vane-son  kér°dpo ?n  gdísiban mint, 9.tt 0  2n  
- ---- — -1----  - ezek az eglentr~ tek givQk hosszra sor ín  it  léteznek 4, s eddig 540 taonF.e4 Qom  kg8éregte me~ hagy tisztízza ezeket; valamint p  Fagy két ellentétes mogd  

eldáss kmzül kivá.lafloza a jobbat és elvesso 	resazabbást, azaz, hogy 2 
 

Qls6• a18pj!3n tijekozodjoxa es a mIsika>t kerüMjQ a  eu/58000/-KflmQgós t 6~ l.ilrae 0 - Jelen sorok iré ja több tarakönyv előzetes vrgtwjiba,zn vett részt fl  

azegseés biPí16k6nt 4s ,ugyanost tapasztalta ami tan2tögayooank  sévral kaposoAatban, mint amit idéstilnk0    
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16.3efe jezésül :Rragyi sz egyik biri1.^ j ín4k, nlagOves csenszki, jna,k  

~ sok tapasztalatra alapozott ffiegjegyz6s4re aml4kQztotiin2t:  

ban  azt kell mondanunk, , i'ogy a vitis k4pd4;seTt helye nem a mődgzerLana  

könvvekb@rs van. ~kiánem gratok c ikkP fb ~za . "  77  ...,._._._ ,.._~_~ ~._....  
L:ennyivel bnc ább vonatkozik cz a nmegjegyzns a tankönyvekre :1 Ni..  

lyen hasznos lett volna megvitatni az uj gondolatokat - a rijuk épi-  

tett tankönyvek rnsegje3en6ee '  előtt ® aMizneveléaben, a T2atematikai La-

pokban, A matematika tanitis4ban  ! 

Igazat kell adnunk hazai középiskolai rriátematikatanit5,sunk  

ds azon belül a tankönyvek Ugye egyik alapos isiner6j4riek i4 abban,  a  

bogy :"Az 1949-ben megindult tankönyvsorozat 	arra int.  homir- a  

gyakorlat .preíbájra előtt a j inlato s feltételes mndban me  fogalmazni az  

1 ondolíet. Lehet ho'. . e sorozat sorsa is e észen min lett volna ha  

nem tettük volna me.; első kisérleti biztisiul az e,ész orszá ot  78  

77  
Hlagovesosen.szkiJ. . ~7.1  12.  birslayta, Brasgyisz könyv 6 r61  r~int iul szolgá,l* 

k1al  ~ egyutta3 á iankanyv~iirálatras is.-Megjelent Bragyisz miive i.►iiggelPke-  
kent.Az idézett mondat az 581.o-n fi:alá.lhatc._KiemeléR tőlünk.  .. 
78 Cser Andor 2©.,95.0.  . 

X 

Végezetül a Szerző ozuton is köszönetet mond Ágoston György kandi..  

d',tus, tanszakvezető egyetemi docenenak e dolgozat 14trejöttAhez adott  

buzdit:ísajc:rt ós segitz égé@rt.  
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