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Bevezet:3s  

Hosszu ideig egyh•"zanként /iskolánként/ külön-külön ha-

gyomány szerint folyt az oktatás. A :VIII. század utolsó ne-

gyedéig a mai gimnáziumoknak a latin tanitási  nyelvű is'~ol<ák 

feleltek meg. Lzek a ha'vományoktól :s a aelyi körülményektől  

függően 6-7-8 Svfolyamua ': voltak. Tagozódásuk hármas volt:  

3-4 grammatikai osztályt, 2 poetikai is retorikai, majd 2 fi-

lozófiai oszt.ly követett. ? kisebb iskolák csak grammatikai;  

poetikai is retorik.i osztályokból álltak.  

A felvilágosult abszolutizmus idején Mária `Perizia, majd 

I.  Per-no  a Ratio Edaeationis niven ismert kirílyi rendeletek-

kel /1777; 1806/ igyekezett állami keretek köz vonni az okta-

tást, állami felügyeletet gyakorolni felette. 

:.z első Ratio három ávfolyamu kisgimnáziumokat, vag7 3+2 

övfolti ama gimnáziu o Hat szervezett /filozóf iai osztályok  nél-

kül/. A második R,:tio a ki: giran='ziumokat 4 övre em€lte, a  

gi•:InIzia:a 4+2 év lett.  

Az első Ratio E3 felvilágosodás szellemiben sox uj  t~ n-

tervi követelmjnyt fogalm^zott meg. A második közelebb állt 

az ország iskoláinak tényleges állapotához, csökkentette a 

tanti , a'_c számát is, óraszámát is.  



A kit Ratio  Educationis hatása /kUldnásen a.T sodiki/ 

nagy, volt, de az oktatás teljes állami irányitúsát nem tudta 

biztositani. Az első Ratio Educationis II. József rendeletei 

miatt valójában nem is bontakozhatott ki, a második kiadása 

idejin pedig már rirvn"ben volt az az 1791-ben szentesitett 

törvóny, mely a protestáns iskolák számára autonómiát bizto-

sitott. A protestins iskolák a kiről-•i rendeleteket nem  is-

mert 5k el, legfeljebb figyelembe  vett.. saját iskolai rend-

jük, tantervük kialakitásánál. 

reformkorba.i sokan ás sokszor rámutattak a mUvelőd4s, 

a nevelős fontos szerepére ás arra is, hogy az iskolának szer- 

vezetivel ?s, o'-:tatásával is segitenie kell e polgárosodást. 

:Jesselányi Miklós a "Balitóletekről" ciriti munkájában ir- 

ts 1831-ben /1/: "Hogy annyian vannak minálunk, kik felnőnek, 

s férfikort érnek, anélkül, hogy hazájokról 

s annak tartozó köt:>lessógeikről tiszta kép-

zetdk lenne, annak fő oka H mi hibás s gyak- 

ran oktalan nevelásUnk. ,számtalan szUks;g fe-

letti, egy rakás léha, nem kev.5s elfelejtendő 

tárgyakkal terheltetik • nevendákek e,nl;Kezc-

te: sokat tud, keveset 4rt; :.,ondolni, eszm5l-

ni sem ut nincs mutatva, sein idő engedve; a 

parlegban hagyott it4lőtehets4gnek nem nyuj-

tatik erőt adó eledel, melyből izmosodva t<p-

lálte sa magát; polgári hel' eztetás e, hazafi-

ul s emberi tartozásaira a zve szerL , :it fel  ne,  

nyitják, sem a való názás 5re nem erősitik." 



Kossuth Lajos a "humanizmus, realizmus" cimen 1841-ben 

irt cikkben a tanitás elé két célt tUzött /2/: ez általános 

képz4st 45 egy-egy ;gyakorlati pályára való elűkészitést. Le-

hetségesnek is, szükségesnek is t rtotta a humán tudományok-

kaL eg;,rtitt a matematika, a természettudományok elők:3szitő ok-

tatás t is, de nem akarta, hogy a humán ismeretek eg`%etlen 

osztályból is kimaradjanak. 

Széchényi István 1344-ben ót reál-tanoda felállitását 

javasolta /3/. Ez az országnak sok hasznot hozna - irta -, s 

ha létesit4sUk nem történne meg, ha a magyarság szellemileg 

nem emelkedne, a.kor az visszafejlődését, pusztulását hozni, 

mert 

"...értelem erő, a erő uraság, értelemhiány 

ellenben gyengeség, gyengeség pedig szolga-

ság...". 

A  több mint két évtizeden keresztül tartó erős törekvé-

sek nem  vezettek érdemleges eredményekhez. Az országgyUlési 

javaslatok csak javaslatok maradtak, azokat a bécsi kormány 

vis zautasitotta, az ofctatásUgy rendezis5t "királyi felségjog"-

na tekintette, melyben törvényalkotást nem engedett meg. 

1848. áprilisában megkezdte munkáját az első magyar kor-

mány. lötvös József közoktatásUgvi miniszter vezetésével lehe-

tőség nyilt a reformkor terveitek rnegvalósitására. hz adat- 
M 	/  gvUjt4s elsődleges munkája után a nepokt tási törványjavaelat 

előkészités3re, országgyűlési, majd a felsőh 4zi vitájára kerül 

sor, de a javaslatból törvény n(m lett. 

Eötvös József kdz'piskolai reformtervében 6 osztályos 



gimnázium szerepelt /filozófiai osztályok nálkül/, 7 szak-

tanárral. SZakit_.ni szándókozott az egy osztály  -  egy tanir 

tanitási módszerrel, de a szaktanári oktatást megfontoltan, 

lassan  -  kezdetben 10 iskolában - akarta bevezetni. 

1848. Julius 20-ától 24-4ig ülésezett az else magyar 

tanügyi kongresszus. T gyUttes ül4seken ás a szakosztályokban 

sok  oktatásügyi kérdést vitattak meg. A középiskolai szaecosz-

tály 7 osztályos k8z4ptanodát javasolt, mely magában foglalta 

volna a filozófiai osztályokat is. Iskolánkbnt 8 rendes tanári 

ás egy  igazgatói állás szervezósét gondolták megfelelőnek. Az 

alsóbb osztályokban részben az osztálytenitást, rászben a 

szatanitást, a felsőbbekben inkább a azaktanitást találták 

szüksége sek. Felvetődött az retts5gi vizsga bevezet4s4nek a 

gondolata is. 

A matematika Eötvös József tervei szerint is, a tanagyi 

kongresszus javaslatai alapján is minden osztályban kőtelező 

tárgy lett volna. 

A javaslatok r4szletes kidolgozására, megvalósitásáre 

azonban a gyorsan pergő esem:nyek kdeitt nem kerülhetett sor. 

A XVIII. század középiskolájában a tanitás latin nyelven 

folyt. Ezt az állam, a közólet hivatalos latin nyelve nemcsak 

indokolta,  hanem  szUkségess4 is tette. A század vógn kezdő-

dött :meg a magyar nyelv hivatalos használata. A magyar nyelvet 

m gyarországi iskolákban az 1790-es övektől te.nitották. A 

közoktatás magyar nyeivá.t csak  1844-ben biztositotta törviny. 

/Ugyanekkor  latin helyett a magyar lett a hivatalos nvelv./ 

Volt n3hány iskola, amelyben már jóval korábban, a XVIII. 



században is maF;yarul folyt  a  tanítás, s voltak magyar nyel-

vű tankönyveik is. 

laróthy G örgy /1715-1744/ a debreceni Koll giurl nagy-

hirü tanára már 1740-ben sürgette a magyar nyelven való ta-

nitást. `Qanitási tervEzetáben /mai kifejezéssel élve: tan-

tervjavaslatában/ a reúltárgvaknak, a. matematikának is je-

lentől szerepet sznt. 1743 -ban megjelentette a magyar nyel-

vű, nagysi'erü "Arithaetica" t:cnkönvvit. /Uj kiadásban 1763-

ban, kissé bővitve 1702-ben is megjelent./ A "jó öreg iaróthy" 

egy évszáz a.dig fogalom volt. Könyvinek tartós tekintélyét 

módszere ú:s stilusa, embers;ges hangv tele is elősegitette. 

Kdnyve elej a az "Előljáró beszéd"-ben áttekintette a kordo-

bi magyar Lritmetika könyveket, szolidan fogalmazva teljes 

nyiltsággal elmondta a róluk alkotott vileményét. A számba-

vétel után irts: "... végtére reá-szántam magamat, hogy in-

kább egészed ujonnan irok egy Arithmeticát, ugy, a mint leg-

jobbnak gondolhatom ...", 4s hat pontban összefoglalta 2ed5-

gógiai módszerét. Szakdidaktikai elgondolásai több mint kit 

évszázaddal később, ;na is helytállóak. 

"... im ezekre vigyáztam: Valamit Hazánkban 

azüksesnek gondoltam, semmit nem kivántam 

el-aagyni... • Ellenben pedig Ici-hagytam 

mindent, a'minec a' közönséges életben igen 

kev ls hasznát láttam ... • Kivánte:n mindent 

mennél világosabban és érthetőképen megma-

gyarázni: és e' vi;_:re a .unkának egész mód-

ját ... világos folyó Besziddel adtam eló ... 

A'  Példákban e kettőre vigyáztam: elsőben, 



hogy leg-elől mindenütt könnyebb Példák 

legyenek, a' nehezebbek pedig hátrább: 

hogy a' Tanuló könnyebben mehessen rajtok... 

rind ezekben pedig ha m4g-is valamit 

oliyant, a'minek nálunk nagy haszna lehet, 

el-hagytam; kedvemre veszem, ha más ember-

s 5ges Emberek elm5mre adják... . Megirt e' 

nem  ollyan dolog, hogy eben a'  Könyv-iró-

nak tsak a' maga elméjét kellene mutogatni; 

hanem mindekben a' Köz-haszonra kell n4zni." 

Maróthynak a könyvében gyakran szereplő fogalmakra, el- 

járásokra magyar kifejez5seket is kellett keresnie. A "szorzás" 

elnevez5s az ő közremüködás3vel terjedt el. Előtte "sokasitás"- 

nak mondták, ő a "sokszorozást"-t találta megfelelőnek. Ebből 

lett a XIX. század v_5,?5re a szorzás. A 0 sz . :mjegyről irtat 

"Tzifrának is hívják, Nullának is, Zérusnak is. Legjobb semmi- 

nek, vagy semmisnek hivni." /4/ 

hgy évszázaddal k5sőbb, 1848. januárjában Bolyai Farkas 

Gausshoz irt levelében fájdalmasan panaszolja  /5/, hogy az a 

kisérlete, amelyben minden fogalomra megadta a megfelelő sza-

vakat, nem talált befogad4sra, 

"mert az  ember  szolga mód caUggnek a rigin. 

Egy ifju embert azrt ... meggi-őztem ... . 

A legtöbbnek nincs 5rz5ke az a1 --  _fossághoz, 
eairt a tanári hiva .t4s költőisége lapos pró-

závi fogyatkozik, 4n már azon is vagyok, hogy 

lemondok. Ezen az éghajlaton mag nem terem 

meg a ,Matematika.." 
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A XIX. század első felében a 4irnaásiumi osztályokban a 
sz41ttan őrtatása, és pónzUgyi, földmérési, mezőgazdasági, i-

pari, épitészeti alkalmazása volt a szolcáros tananyag. A ma 

hagyományosan középfokunk tekintett algebrai  és geometriai 

I tantervi anyag akkorcsak részben, és riinddssze a legfelsőbb 
 osztályokban, az un. filozófiai tanfolyamokon volt tananyag. 

A szaoadsághrrc 1-verése után a bácsi kormány főcélja a 

birodalmi egység megteremtse volt. Ez 3rvén-esült a közokta-

tási politikában is. `1dözták s megbUntett k a függetlenségi 

mozgalmakban r azt vett tanárokat; a dinasztia ir,nti enge-

delmességre nevelés fontos cél lett, 3s 1855-től megkezdődött 

a német nyelv-ni. oktats'e bevezetése. 

Ausztriában a Középiskolai oktatást az 1849-ben "Orgr-

nisations _ ntwurf " /röviden Entwurf/ n;vvel kiadott rendelet 

szabályozta. Ezt Magyarországra is kiterjeeztettik. Az önkény-

uralom korszakában a rendelkezéseket könyörtelenül vgrehaj-

tották. 1851-től ;iagyaror z- g valamennyi gimnázium ban azonos 

szervezeti felápitisben, azonos tanterv szerint folyt a tani-

tás. /Voltak iskolák, melyek neon tudták teljesiteni az Entwurf 

feltételeit. Azoktól a kormány ütegvonta a nyilvánossági jogot./ 

Késeibb, az önkényuralom lazulásával, me,j d az alkotmánvos-

ság helyreállitásával az egyházak ;aaguk irányith .tták iskola-

ik belső rendj 5 t, maguk állithattá' ,c össze iskoláik tantervét 

is. Az egyházi iskolák e későbbi tanterveiket az állami tanterv 

figyelembevételével fogalmazták meg. 

magyarországi gimnáziumok matematika tanterveit az 

kntwurftól kezdve az .állami tantervek alapján tekintjük át. 



A mintegy 130 év aitt a jelenlegi /az 1979-ben 3ietbelópett/  
tanterv a tizedik. Ezek ős az ezeket kibocsátó miniszteri uta-

,jitások könyvtárakban ,aegtuljlllntók, tanulmányozhatSk.  

A 130 3v tanterveinek összedasonlitása Ss elemzse ne -42°z,  
mert közben több izoen változott a gimnázium társadalmi szere-

pe, feladata, szervezeti felépitóse, változott a tanterv fo-

galma, vatozt.k a pedagógiai módszerek, a szokások stb.  

igínyek és mai követelm :;nyek a1= pján való értókelósük :aegtó-

vrin>ztő lenne. Mi a tantervek, valamint a lényegesebb tanköny-

vek rövid ismertetőse ős tömör órtkelóse alapján igyekszünk  
megmutatni a változások tendenciáit is  tanulságait.  

Táblázatban röviden ö:szefog1aljuk a 1U tanterv néhány  

adatát. Az első oszlopban közöljük a tantervet előiró rende- 

let évszámát. /A nógy osztályos gimnáziumok tantervónul z _=ró- 
jelóen az I. osztályba való tényleges bevezetős időpontja áll./  
A következő oszlopok a mrtematika heti óraszámait mutatják,  
sorban az I.-IV. osztályban, illetve a régi gimnázium V.-VIII.  
osztályában. /Aiiden tantervn;l a kibocsátásakor előirt  óraszá- 

mot közöljük, a kósőbbi módositásokat itt nem emlitjük./  
A reál-humán osztályok, majd a különböző tagozatok, illetve a  
fakultativ blokkok matematikai óraszámát külön-külön sorban  
közöljük. 	 P  
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I. II. III. IV. Összeaens 

Entwurf /Osztrák téfrv,3nv 1843/ 4 3 3 0 10 

helytartótanácsi tanterv 1861. 2 3 2 2 9 

1871. 4 4 3 2 13 

1879. 4 4 4 3 15 

1899. 3 4 3 2 12 

1926. 3 3 3 2 11 

1938. 3 3 3 3 12 

1950. /1949./ reál tagozat 6 5 4 4 19 
humán tagosat 5 3 3 4 15 

1965. /1966./ 4 4 4 4 16 

1968. speciális matematikai 
tagozat 

10 10 10 10 40 

1973. matematika I. tagozat 8 7 6 6 27 

1973. fizika tagozat 8 5 4 4 21 

1978. /1979./ 3 3 15 

fakaltativ "A" változat y  5 5 6 20 

fakultativ "3" változat 7 8 24 

speciális matematikai tagozat 3 3 9 9 34 

Az Entwurf 4vtizede 

As Entwurf a hazai hagyományoktól idegen volt. Bevezetését 

politikai *álok indokolták, emiatt a késvélemény ellenszenvvel 

fogadta. As Entwurf megengedte az  anyanyelven való oktgt'st, 
de a nAaet nyelv terjesztésinek a lehetőségét is biztositotta. 



A gimnáziumi oktatás nyelvkérdéseire 1855-ben kiadott 

miniszteri rendelet, 	a teljesen nőmet nyelven történő ok- 

tatásra áttáróst, a más anyanyelvUek számára sértően irta elő. 

Az eln orcás idején - é$ még később is - a gimnáziumi 

oktatás p két fontos rendeletét as érdekeltek nem tudták el-

különitení, ós szenvedélyesen fordultak ellenük, az nntwurf 

ellen is. A kor oktatásügyéről 1869-ből idézzük az alábbi vé-

leményt 

"... a bakák mig nem végezték iszonvu mun-

kájukat, az Jzvegyek és árvók zokogása és a 

v r &g folyvást ki ' ltott az égre, s im az 

osztrák kormány már fellép, mint a rnegyar 

nemzet nevelője." 

Az Entwurfliak azokat a részeit, melyek a középiskola 

szervezetére ós oktató munkájára vonatkoztak, külön kell vizs-

gálnunk, el kell különiten',ink azoktól a rendelkezésektől, me-

lyek célja a birodalmi egység összekovácsolósa volt. 

Az Entwurf előir ísainak jelentős része a poler' fejlő-

dést segitette elő, tantervi anaga ás szaktárgyi követ(ln1 -

nyeinek egy része a kor szinvonal ,ón állta. 

Az Entwurf htíromféle tipus .i középiskolát engedett meg: 

a 4 osztályos algimnáziumot, a 8 osztályos főgimnáziumot, is 

létrehozta a 6 osztályos reáliskolát. Az osztályok számához 

megfelelő  létszá'nu tantestületet irt elő, törődött a itlanárok 

felkószülts4 ével, a tankönyvekkel, előirts a  cz :Aktárg-yam en-

ti oktatást; 	természettudományi t'rgyaknak nrg;-obb óraszá- 

-aot biztosított, a sz-coléltet shez is a kisőrletekhez eszkö-

zök beszerzést rendelte el, a főgimnáziumokban rendszeresi- 



-12- 

tette az érettsgit. Előirásainak figyelme kiterjedt az épü-

let állapotára, a hivatalos iratok egységes kezelésére stb. 

A reformkori ás az 1848-as törekvések egy  része megtalálható 

az Entwurfban, de megvalósitásuk nem a magyar nép érdekeinek 

megf: lelően történt. 

Tantervében - többek között - kirivó, ás számunkra Bértő 

volt, hogy ;:agyarország történelmét, földrajzát nem lehetett 

önállóan tanitani, csak az osztrák birodalom egyik tartomá-

nyaként. 

A természettudományokkal együtt a matematika tanitásá-

nak a jelentősége is, óraszáma is  nőtt.  A matematika tanter-

vi anyaga több i veretet ölelt fl, mint amennyi az előző év-

tizedekben Magyarországon megszokott volt. /Igaz, az Entwurf 

8 osztályos gimnáziumi ra,.gában foglalta a régi filozófiai osz-

tályokat is./ 

Matematika tanterv't a III. oszt ílytól 3rdemes áttekin-

tenünk: 

"III. osztály /3 óra/s A négy alaorailvelet 

betűkkel, zárójelek, hatványozás, négyzet 

ós köbgyökvonás, permutációk, kombinációk. 

A körre vonatk.)zó szerkeszt isek, a kör kerii-

lete ás teriulete. 

IV. oszt-ily /3 óra/s (5s zetett aránylatok al-

kalmazásukkal egyiitt, elsőfoku egyenletek 

egy ismeretlennel. Sztereometriai nézlettan, 

vonalak ás sikok egymáshoz való helyzete, 

testszögek, a testek főfajai, alakjuk ás 

na;7ságuk meghatározása. 
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V. osztály /4 6ra/: Számrendszer, a miivele-

tek fogalma, a negatív, irracion."lis ás 

imaginárius szám leszárraaztatáse. A nos y 

alapaiivelet algebrai kifejezésekkel. A szá-

mok tulajdonsága ás oszthatósága. A törtek 

teljes tárgyalás-. Longimetria ég  plani-

metria. 

VI. osztály /3 óra/s Hatvány, gyök, logarit-

mus, elsőfoku egi enletek eg --  ás több isme-

retlennel. AlRebrai kifej zése c redukció je. 

Trigonometria és sztereometria. 

VII. osztály  /3 óra/: Elsőfoku határozatlan 

egyenletek. Másoafoku egyenletek egy isme-

retlennel. Haladványok. A kombinációk tana. 

Binomiális tanttel. Az algebra alkalmazása 

a geometriára. Sikelemző mértan. Kupszele-

tek." /7/ 

Mai  szemmel az előirt anyag tagolását formálisnak látjuk. 

Ma már elképzelntink is nehéz, hogy miért kellett a 13 éves 

gyer(leeknek megtanitani a nigyzetgydkvon Gas és a kibgyökvonás 

algoritmust akor, ami'cor még nem ismerték a gyökfogalmat 

/az három évvel későbbi anyag volt/. Idegen számunkra az is, 

ho , y 15 :5ves korb:.n a számrendszer, a miivelet fogalma, a nega-

tív, az irracionílis ás imaginárius számok származtatása köz-

vetlenül egylást követték. Ma az uj fogalmak bevezetését, tár-

gyalását láns•eges:'n hosszabb "árősi idővel" tervezzük. 

A uj tanterv t.nitsóhoz oz..ikséges ismerettel cos ta-

pasztalattal rendelkező tanár kevs volt .-iz országban. 
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Az Entwurf Magyarországra történő hirtelen kiterjesztésekor 

nem törődtek a tanárok felkészitésével sem, nem is volt a 

kivánalmakn3k megfelelő magyar nyelvű tankönyv. 

A tantervi anyag egyrészéhez 	voltak megfelelő ós 

elfogadott magyar kifejezések. Az 1850-es évek elején néhány 

könyv /füzet/ szótárszerűen igyekezett bemutatni a latin vagy 

a német kifejezések al .pján elgondolt magyar szavakat, magyar 

kifejez 3seket. A később _Hegindult folyóiratoknak is vissza-

visszatérő tómája volt a magyar szakkifejezősek, a "müszák" 

is;vertetése ás kritikája. l4g 1872-ben is fontos volt 

"badarságnak" bélyegezni a  nulla helyett a "aem..rii" vagy a 

"sempont"; sinus helyett az "öböl" vagy a "kebel", sin x he-

lyett a  keb x stb. használat't.rlintegy 30 évnek kellett el-

telnie - hoz, hogy kialakuljanak a többé--kevésb: megfelelő 

kifejezések, s azokat a közvélemény elfogadja. 

A tankönyvek szerepe, jolen.tősége hosezu ideig rendezet-

len volt. Az 2ntwurf megkivánta volna a megfelelő szinvonalu 

tankönyveket, de ilyenek kezdetben nem voltak, később pedig ' 

az elnyomás enyhülése idején - a hivatalos szervek nem tud-

ták teljes mértékben v;g reh=o j tani rendelkezéseiket. 

Az Entwurf ut ni első könyvek között volt.. osztr.gk tan-

könyvek forditásai is, de hazai szerzők is irtak - német `48 

osztrák tankönyvek mintájára - magyar nyelvis tankönyveket. 

1850-es évek elején Marán Jánostól, Koretz Lőrinotul, 

Tatai Andrástól ás másoktól jelentok meg tankönyvek, melyek 

részben ajak, részben a régibb könyvek uj kiadásai voltak. 

Eze:c az ;yntwurf kivánalmainak nem fel.nitek meg. Azt mondhatni, 

hogy átmenetet képeztem a XI;. szzad első felének szokásai 
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és az Entwurf uj követelményei között. N3h"n - 'v alatt fele-

d3sbe merülteti. 

Jelentős és szakmailag kiemelkedő volt Petzval Ottó 

Elemi mennyiségtana /1856/ 4. Mártana /1656/. Lzec azonban 

egiraránt foglalkoztak a középiskolai tananyaggal is a felsőbb 

oktatás t::maköreivel, nem igazodtak a gimnáziumi igányek'aez. 

Ausztriában az Ent-urffal szinte egyidőben /1850 -ben/ 

jelentek meg Franz Mocznik olmUtzi egyetemi tanár matematika 

könyvei. A gimnáziu: alsó osztályainek szóló számtan, martan 

/"összekdttetsben a ra;zolással"/, a felsu osztályoknak való 

betűszámtan ós m5rtan könyvei teljes tankönyvsorozatot alkot-

tak. Eze az Entwurf előirásain-.k teljesen megfeleltek, a mi-

nis tériem "minta" tankönyveknek tekintette. A koráibi magyar 

könyvek ujabb kiadásait mellőzték, a hivatalos szervek a 

" oeznik könyvek bevezetését aj ,.ínlották. 

iocznik betüszcímtanának első kiadisa Ausztriában 1850-

ben jelent meg. Kivonatos is'nertető ju t SUmeghi Pál Pesten már 

1851-ben kiadta. A teljes ariocznik könyvek 3-5 évvel később 

jelentek meg. A Számit,.'stan az "alsó gymnasiumok" számára 

ifj. Szász Károly forditásában 1854-oen, A. Mértan 1 8 54-ben, 

az Algebra /Betűszámtan/ 1856-ban jelent meg, mindkettőt 

Arenstein József bécsi reáliskolai tanár fordított. magyerra. 

A Zocznik könyvek gyorsan elterjedtek, 18 5 6-tól sziles-

körben 

 

 használták. itatásuk nagyon nagy lett. E könyvek logi-

kai felépitése, tárgyalási módszere, stilusa M ;gyarországon 

70-80 esztendőre  nagyon erősen befolyásolta /mondhatni me;;ha-

tározta/ a gimnáziumi _..atematikaoktatást. /."-g 1930-ban is 

volt használatban olyan tankönyv, mely Aocznik könyveiből 
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nőtt ki./ A KI7. szzad ra.Isodik felben sokan igénye^,  j6 

könyvnek tartott.k, sokan az ujabb könyvek megjelenisénél 

"mércének" tekintettik. E vélemény kialakulásában a megszo-

kás nagyon nagy szerepet játszott, hiszen a tan_"rok többsége 

locznik könyvei alapján tanított. 

Igy megszoktá k a könyv tárgyalásmódját, stilusát, ezt később 

jénak minő3itették, majd  -  az esetleges változás nehézségei-

től félve  -  ragaszkodtak hozzá. 

'.locznik 3etüszámtana első fejezetében a miiveleteket 

tárg*alja: az ő sszead-ís, kivonás, szorz_is, osztás, hatványo-

zás, gyökvont"s, logaritmuskeres ' s köve;,i egymást, de az osz-

tásnál megszakitja a műveletek sorát, és ott részletesen 

foglalkozik az osztásból folyó "tételekkel": az oszthatóság -

gal, a törtekkel, az arányokkal, az összetett arányokkal, az 

arányos osztásokkal. A következő fejezetekben az  egyenletek  el, 

a haladványokkal /sorozatokkal/, kapcsolástannal /kornbirLatori-

kával/ foglalkozik. SUmeghi az emlitett kivonatos ismertetés-

ben igy fogalmaz: "az általános sz << mtan négy f,:rószből á11s 

miveletek, egyenletek, .ialadványok, az összeillesztősek". 

Mértan könyve is négy nagy fejezetre tagolt. lézek:  sik-

mértan, tarmértan, trigonometria, és  a  "betűszámtan alkalma-

zása a mértanra". Ez utóbbi egys Terii egyenletek grafikus meg-

oldását, arányos osztások szerkeszt  s%  :s a sik analitikus 

geometriájának alapjait tárgyalja. 

1 	Mocznik könyvei sok szempontból kifogásolhatók voltak. 

.  faxkönyveiben nyoma sera volt körültekintő módszertani meggon-

dolásnak. Maróthynak a 100 évvel korábban megjelent Arithrnetiea 

könyve módszerében  magasan a ..locznik könyvek felett állt. 
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"aróthy könyvnek bevezető jóből idózt!nk. Az ott olvasható  

gondolatoknak, a nyu-odt, 4rthető előadásnak, a sorokból 

: radó emberslgnek, a hivat studatnak nyoma sincs I'ocznik köny-

veiben. Algebra könyvinek első mondatai /8/:  

" :levezetés - Általános fogaknak  

1. h. linden t'rgy, mely egyes r5szekből  

Össze vagyon töve, vagy melyet olyan ré-

szekből összet4ve gondolhatunk, mennyis=gne'_c  

neveztetik. ..."  

Maróthy mindenkor szópen 48 jól fogalmazott, mondatai ma is  

5rthetőek. Igaz, az előző id'zet f ordit "s, de nem Arenstein  

forditott rosszul, a mások forditá sában k4sőbb megjelent köny-

vekben is ugyanezek a bevezető "gondolatok". 

Mooznik kán rveiaek magyaroroszági ;aegjelenóso előtt  

adt-u ki Lutter Nándor /Ferdinánd/ a "Tiszta mennyisógtan" 

cimü scön;,rv:3t. /Első része 1853-ban jelent meg./ Lutter köny-

viben felismerhető T ocznik hatása. 'lső mondata  is tükrözi  

ezt /9/:,  

~,~ 
 ~

} É 

	

	"Bevezet:s  
 ~  ~  	Minden   tárY,  nellS hasonló tyrgynqa   hoz- 

 1,0,-0-,` 

J@ 

 

 zátótele által nagyobb, elvtele által pe- 

dig kisebb lesz, mennyiségnek mondatik. 

Pl suly, távolság, idő stb. mennyiségek. ..." 

későbbiekben is fcltUnik :locznik könyvének néhány jellegze- 

tessége, de a könyv tagolása ee szen más. 

Lutter könyvének első  r:ze közönséges számtan, második 

rászőnek egy-egy fejezetében a negativ számokkal, betiiszámolc-

kal, hatványoz  . csal, gyökvonással, ko nbinatorik,íva7. ,  kamatos- 
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kamat-szárvitással, társasIg-, vegyit 4s-, láncszabállyal, vé-

gül egyenletekkel foglalkozik. L4tszik, hogy könyve nem telje-

sen igazodik az 'ntwurfhoz, az előirt ,_ magnál kissé keveseb-

bet ölel fel. Latter könyve második kiaiésban 1860-ban jelent  

meg, azt már összhangba hozta a tantervvel, illetőleg az akkor-

ra kialakult szokásokkal. Azonban akkor is ,negre.arad .t Latter  

könyvének az a sajátsága, hogy az összetett ar nyok összefog-

laló tárgyalása helyett külön-ktilön fopl lkozik a társaság-,  

vegyitis-, láncszabályokkal.  . 

Az 1850-es ivek magyar tsankönyvir6i közel egyed'il Latter  

volt, akinek könyvei elterjedtek. Később kdzönz3ges számtannal,  

martannal ós lo&yritmustáblázattal teljes tankönyvsorozatot ál-

litott össze. Könyveit egy-egy uj tanterv bevezet4se után át-

dolgozva ujból megjelentette, s hosszu ideig, mag halálla után  

is, az 1920-as évek elejéig használatban voltak.  

A 72ocznik-f31 iás a Lutter-file tankönyvsorozatban az a-

nyag logikai felépit se r,  az alkalmazott módszer hasonló.  

Mindkettőben az ismPretr~k form lis közlése a jellemző. Köny-

vökben gyakran a logikai rend is háttérbe szorult, s a fogal-

mak kialakitására, tisztázására szinte kis rlet sem történt,  

ennek következtében logikai hibákat is tartalmaztak.  A  trézárok,  

tanulók számara, aindk®t tankön, vsorozat a matem'itikai ismeretek  

egyszerit közlését, form6lis liizon-ritását, majd  ez ismeretek,  

tételek egyszerű példákon való gyakorlását, szimpla a.lka .lna-

zását sugallta. 1:zzel a módszerrel dolgozva a matematika egy-

mástól mereven elszigetelt ismeretek halmazává w7.t, épp az  

sikkadt el, amit ma a matemtika 15nyeg4nek tekintünk.  

ES megállapitásokkal azonban vigy-Iznunk kell. A mai szem- 
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14let és a ma korszentnek elismert szitapontok alap jún nem 

italhetünk. Abban az időben a  mai  igényes - szakmai >s szakdi-

daktikai törekvések ismeretlenek voltak. I,utter Nándor iráca-

iból megállapíthatók, hogy já 1 ismerte az o.3ztrák, porosz, 

francia matc »natika tankönyveket, azok tL_nulmnyozása után 

írta könyveit. Az 1850-es ővtizedoen, s ars azt követő években 

- a szélesebbkörti matematikai ismeretek tsnit'sának kezdetén -

nem marasztalhatók el ezek a tankönyvek, hiszen a kezdet ne-

házságeit is figyelembe kell vennünk. Ezekben az 6ve'cben a 

tankönyvek ellen nem is merült fel komoly szakmai kifogás. 

Az  Entwurf, az idegen tanterv, annak idegen céljai, a "tul-

zott követelminy" volt az, amelyet a közvóleminy nom fogadott 

el, ás ami  ellen - ugy, ahogy tudott - küzdött. 

A bizonytalanság évei  

Az önkany lazulásával - 1360-ban, a_ Októberi Diploma 

utón - az oktatásügy az ujból felállitott helytartótanács 

hatáskörébe került. A helytartótanács orrár 1861 őszón olyan 

rendeleteket hozott, amelyek "a mostani tanrendszernek 16-

nyegáben való fenntartása mellett, annak legkirívóbb hiánya-

it mellőzi, s a közvélemóny legsürgetőbb ig$nyeit lehetőleg 

?cielégiteni kpesek" /10/. 

E rendelkezések "a magyar nyelv tannyelvül való behoza-

ti,:lának scükságesságit ... nemosak elismerik, de ... forrón 

kivánják is ...". 

A gimnáziumi "tanrendszer" az Entwurf előtti néhány szo-

kást ujból elismert. Igy az I. ós II. osztályban a szakrend- 
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szerű oktatás helyett :megengedte az eg - --egy tanárral történő 

osztálytanitást, áo aj tantervet irt elő. Az Entwurf 23 ma-

tematika óráját lényegesen csökkentette, de a matematika je-

lentős4g5t szavakban  elismerte:  

"A mennyiségtan minden időben a reáltudo-

mányok legfontosabbika ciaradv°'n s az if ju-

síg it41ő tehetség;nek fejlesztésire is 

hatható1s befolyást gye.korolván: ezentul 

is minden osztályon keresztfa Összesen sie- 

ti 17 órában ás ol-  mártákben fog tanittat-

ni, hogy ebből a technikai tanpályára kászü-

lnk is elegendő elói._xereteket szerezhesse-

nek." 

A matematika tanterve nigyon seikszavu. Az alábbiakban 

szó szerint idézzUks 

"I. oazt'íly /2 ára/ A nagy  első művelet 

egész számokban is közönséges törtekben. 

Fej szmolá s. 

II. osztály /2 óra/ Tizedestirtek. Arányok, 

aránylatok. Számolási röviditásek. - Fej-

számolás. 

III. osztály /2 óra/ Hármas-, társas;g-, 

vegyitás-, ós lánczszabály. - Fejszámolás. 

A páldákban az összes számtanra figyelem 

forditandá. 

IV. osztály /2 óra/ A hat algebrai !nüt't. 

V. osztály /2 óra/ Az algebrai isrn6ticisek 

után martanból a síktan. 
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VI. osztály /3 óra/ Hatvány. nyák. Logarith-

mus. - Egyenletek; Haladványok. Kapcsolástan.  

vewton káttagu tantóte. 

VII. osztály /2 ára/ Határozatlan 4s másod-

foku egyenletek, haladványok. Kapcsolástan. 

Newton k4ttagu tantlte. Gyakorlati ismétlé-

se a Iv romszögtannak.  

VIII. osztály /2 óra/ Elemző  mértan." 

A magyarnyelvű oktatás visszaállitása megnyugvást jelen-

tett. A rögi hagyományok egy r.száhez való visszat4r4s könnye-

dón tört4nt /sok iskola :11,5g az intwurf által szigoruan előirt  

gimiázium elnevez is helyett i mást használt, pl. kóz4ptanoda,  

lyceum stb./. A regi szokások ezonban az ilinyesebb matemati-

kai ~ s természettudományi kópz4sre törekvést is háttérbe szo-

ritották. ezt a tanterv is sugallta. 

E tantervben megmaradt a matematika anyagának minden ko-

ribbi rendszertelens4ge, sőt a :iegl4vő hibák m g szaporodtak  

is: a t3rmirtan tenitása kimaradt az előirások közül. Az Ent-

wurf a II. osztályban irta elő az arányosságot, a hármassza-

bály különböző alkalmizásait. i tanterv III. osztó lyban külön  

anyagnak emliti a hármas-, társaság--, vegyitós-, és láncszr-

bályt, holott ezek csupán alkelmazások, az arányosság ismere-

t4ben ezek csak példákba, fel>{datokba illő gyakorlások. Uj a-

nya,kánt való tanitásuk a gondolkodás visszafejleszt . acat je-

lenti.  

A meggondolatlanul összeállitott tanterv kisebb v .'ltoz-

tatásai szinte egymást 4rt4k. Szek azonban 1 4ni reges javulást  

nem eredményeztek. A kisstilü módosit sokat áttekinteni is  
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nehéz, volt, a tanári közvélervénvt izgatt k, az iskolai munka  

hosszu ideig sinylődött. Ez nemosak akkor  volt kellemetlen,  

hanem k5sőbbi hatása is jelentős volt. Kármán ' ~'ór 1883-ban  

ezt irta /11/:  

"Igen tanulsá:os munkát végezne, aki ez  

évtizednek /1861-71/ történetit megirná.  

Tanügyi miseriánk, - melytől megszabadulni  

hiába iparkoc:ank, - leginkább e kor intéz-

kedéseiből ered." 

 az óvekbE n a  t angrok munkája is élénkebb lett,  

a közvélemény is sokat foglalkozott az iskolák Ugyeivel.  

Aoiaoly kezdeményezés indult a középiskolai tanárok egye-

sületbe történő szervezésére. Ugy tűnt, hogy ez 1862-ben si-

kerül in. 	szervezők ideiglenesen rnegalakultnaz tekintették,  

megfogalmazták rsszletes alapszabályát is, /" 1_ °yar tanférfi-

ak t_'rsulat ának" neveztzk, pecsétjébe egy lérr ►pát, kör: a :' Atyás  

királynak tulajdonitott jnlmondotot terveztik: "Vita sine litte-

ris morc est" - Az élet a tudományok nélkUl olyan mint a halál./  

önkényuralom utáni átmeneti korszakban /a provizórium  

idején/ azonban a tanárok egyesUlet4t a hivatalos fórumok nem  

enged51yezték. A szándék azonban nagyon erős volt, 38 "a2 ut-

jába görditett akadályokét, melyeket legy őzei hatalmában nem  

állott, iae,kerülv5n" 1866-ban hivatalosan is megalakult a  

"Budapesti tanári egylet" 6 tiszteletbeli  is  79 rendes taggal.  

/Volt 90 rendkiviili tagja is, nagyrészt vidékiek./  

Az ujságok, folyóiratok oktatesi kérdések iránti érdeklő-

dése is nrivekedett. Az 1862-ben indult "Kritik-i Lapok"  

/Riedl Szende fol- óirata/ progr-, rWban is szerepel:  
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"... a rnaarar tudom'n<< os, drámai ás  tanügyi iroduloi terci  -

keit áppugy nemseti, mint a vilibirodalmi sze.np)ntból birál-

ni ...". 

Az octatás javitáe~nak lehetőségivel több kisebb-n.ryobb 

önálló kiadv rhny is foglalkozott. Közülük különcsen érdekes 

Schwarz Gyula egy röpirata. mottója: "Jutalmat az árdennek, 

iskolát a tehetségnek, hatáskört a kószültságnek." Végigte-

kinti az egész oktatásügyet. A hazai gimnáziumok tanrendsze-

rét olyan élhetetlennek minősítette, hogy azon egész Európa 

botránkozik. Az e gyetemek helyzetet elem<zve, kérdezi /12/: 

"1'"i történj6k a mennyiségtan és a természet- 

tudományok tanszókeivel, midőn azokat jó 

szántából ifjuságunk a sok egyób köteles 

tantárgy mellett, egyáltalában nem láto- 

gatja?" 

dindentitt szenvedélyesen kereste a megujulás lehetőségeit és 

módját. Irásának azonban közvetlen hatása nem volt, röpirat 

maradt. 

Az 1860-as évtizedben ez:iate évről-évre két-három mate-

matika tankönyv jelent meg. A rendezetlen tanterv, a köz4pis-

kola iránti árdeklődás, a tanulólétszám emelkedése, a tankönyv-

kiad<s anyagi haszna, a kibontakozó kapitalizmus vállalkozó 

Kedve azt eredményezte, hogy egyre-másra kiszültek a matema-

tika könyvek. A szerzők többi-znv ebi ügyeltek a tanterve'cre, 

az iskolai oktat s igényeire, de  voltak köztük akik elsősorban 

a kösyvpiacrf,  gond :7lva dolgoztak. A sok könyv közül csak a ki-

emelkedőket /és valamilyen órdekesságet mutatókat/ említjük 

me. :eze ről azonban röviden szólnunk kell, közölUk méh : nv 
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több évtizedig is h-oználatba.^ volt. 

A tankönyvek szinvonalával, hnszn latáva.l folyóiratok 

is foglalkoztak. 

"...aincs-e sok tanlr a széles magyar hasá-

ban, aki minden uj könyvtől irtózik, kivált 

ha már egynek szerkezetébe mint mondják 

"beledolgozta" magéti... I^y és csak igy 

történhetett az, hogy tanüg-ri irodalmunk 

annyira sUllyedett, miszerint az iskol aik 

használatára szint  eges munkákból tán ála-

lapjaink inkább meríthetnének anyagot, mint 

a nevelés szent ügyét szivén hordozó ta-

n .ír ..." /13/ 

A legolterjed .tebb könyvek a ' iocznik és a Lutter ` ' 1ék 

voltak. Ezek ujabb kiadásai anyagukban kissé változtak, de 

logikai felépitási.ik, módszerlik változatlan maradt. 

1861-ben jelent .nag Grosznenn Ignácz könyve: "Az  elemi 

betűszámtan alapvonalai középtanodák számára". A kritika sze-

rint a korabeli igényeknek megfelelő könyv volt.  Mai  szemmel 

is azt állithatjuk. faémely részében igényesebb és szakmailag 

jobb is volt mint a locznik is  a Lutter félik, a könyv mégsem 

kapta meg a hivatalos használathoz 3züks5ges ajániist. Igaz, 

a s ,erz8 a kereskedelmi akadémia tanára volt,  ág  könyvében több 

olyan fejezet van, melyet a gimnáziumi tanterv aea tartalma-

zott. Tárgyalásmódja rendkivtfl tömör, a korabeli könyvekhez 

képest is kev>s feladatot köz'iIt. 

A Kritikai Lapokban öt irás követte egyes st, melyek rimu-

tatnak a tankönyvek megítélésének kulisszatitkaira. Először 



"Philalates" aláirással jelent meg egy kritika Lutter Nindor 

Algebr';jónak a'sodik kiadásról. .A birálat a kön Tv egres r4sze-

it kifogásolja, szakmai, didaktikai hibákra, pontatlanságokra 

hivja fel a figyelmet ás  a könyvet káros hatásunak nrvezi. 

Latter válaszol, s kimondja, hogy "Philalates" Grossmann 

Ignáoz, kinek könyvóről "illető hely" tőle kárt véleményt s 

"az kedvező  nem lehetett". "Philalates" kritikájának ez az in-

dit3ka. Majd sorra veszi a szakmai kifogásokat 4s azokat i-

gyekszik mego4folni. /Sokszor hivatkozik ktilfÜldi szakiroda-

lomra./ Grossmann válasza szelle'les 4s gunyos, Lutter cáfola-

tait nem fogadja ol. Latter ism t v Unszol, válasza. 1les. *4-

gül Grossmann egy végszóval les'rja a vitt: feleslegesnek 

tartja, mivel tudományos 6rt4k4t elvesztette. 

Mi idez 1862. december 1-től 1863. február 8-ig tartott. 

Heves vita volt. 4 mai olvasónak szokatlan a nyiltsága 6s ő-

szintesige, de visszatetsző, hogy a szskm:ii kórdósek elemzőse 

rosszindulata -mem5lyeskediss4 

A Grossmann-Lutter vita azokban az övekben szenzációnk 

sz4mitott. /Huaz 4v mulya a Iv'sonlók gyakoribbá váltak./ A 

jelek azonban arra mutattak, hogy ez nem esökkentetta a tan-

könyvirók 'zodvót, sorban jelentkeztek az uj szerzők. 

Kornenovich Sándor algebra kön"vsnek teljes °Imes 

"Algebra 	betűszámtan mtlegyetemi hallgatók, lyceuznok, 

felsőgynnasiumok, re ltanodák, bányászok, iparosok ós nüked-

velők azámdra." 'A könyv a közdpi: kolákban nem keltett vissz-

hangot, m4rnökjelöltek használták. Szerzője 10 óv mulya m4so-

dik kiadSisban is megjelentette, ós  irt egy mórtan könyvet is. 

Ábel Károly geometria könyvének első kiadása :1867-ben 
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jelent meg. A kritika elismeréssel szólt róla: "igein míltó 

hel:e lesz a tanköayvek közitt", "jósikerrel lesz alkalmaz-

ható". Több kiadást megirt, átdolgozás után még az 1920-as 

évek ele j:n is használták. 

Két Szerző sorozatban jelentetett meg a gy kötetet. .)sz-

szefoglaló cimük: "Az elemi mennyiségtan rendszere". ;:lső kö-

tete Császár Károly =et?lszámtana /1867/, a másik hármat Corzan 

Avendano Gábor irts: elemi sikmirtan" /1867/, "3etUszámtani 

példatár" /1868/, ";!értani p<ldat ír" /1368/. 

Császár könyvet a kritika e . L.aaras»atalta. Az eddig hasz-

na t kön;avesn1 előadásmódjában is, logikai felépitésében is 

gyengébbnek tartották, "sőt 	sor; töredékesen egymásra halmo- 

zott tárgy miatt soknál kevesebb beccsel bir". A sorozat ci-

rnében szereplő "rendszert" is kifogásolt :k: "rendet igenis, de 

nem rendszert lehet követnö.nk a középtanodákban". 

Corzan Av . .ndano példatárai nem Keltettek nagy figyelmet, 

pedig mai szemmel is érdekesek. Az algebrai példatára 293 ol-

dalon 5242 feladatot tartalmaz. Ezek nagyr5sze gyakorló példa. 

eglepő, hogy a szöveges feladatok között nagyon sok a gyakor-

lati vonatkozásu, ezek vÚltozatosak 5s tanulságosak. Van kö-

zöttük 88 kombinatorikai és 243 valószinüsógszámitási feladat 

is. 

1870-ben jelent meg iauritz Rezső algebra könyve. A tan-

könyv birálója elismeréssel emliti, hogy mindazokból a kutfők-

ből eritett, melyek alapján íl6ocznix könyvnek legutolsó kia-

dását átdolgozta, azonban más, ujabbanegjclent munkák tapasz-

talatait is felhasználta. /Ebben az időben cár kezdett csökkenni 

3Iocznik tekintéiye./ A könyv szatkifej ' ziseit jónak tartotta 
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ős örömmel tllapitotta meg, hogy Mauritz "nem hódolt azon di-

vatos :tézetnek, mely szerint minden szerz'inek morólis köte- . 

less ge néhány uj müszót széln€'_k ereszteni". A könyv elterjedt, 

több kiadása is  megjelent; a századfordulóig használták. 

Próbálkozás történt e matematika egy-egy fejezetőnk dnál-

16, rövid könyvben való feldolgozására is. Az övtized vógón sor-

ra jelentek meg Bajusz ' .7ihály könyvei: "Elemző m írtan a lapban", 

"Lapmértan felsőbb tanint-ízetek szr'mára", "Lapi húromszögtan", 

'Gömbi háromszögmértan", Tömörm3rtan". A könyvek tagolása, a 

c 'ilkitUz6a3k tisztázatlanságe /a szerző egyik könyvét a girnná-

ziunokn:k is  a tanárjelölteknek ajánlotta/, ős Bajusznak az a 

tőre vése, hogy uj, teljesen egyéni szW:kifejezéseket használt 

/pi.  a negaiv sz-uinokat abban az időben "nemleges"-nek nevezt^k, 

3sjusz az "e11,-nes" kife;ezést h^sznita/ nem nyerték meg a 

tanárok tetszését. érdemének ismerték el, hogy az anyagot "a 

tudomány mostani állása szerint tárgyalja". tirtíkeli'•c a szer- 
zőnek e l::gujaöb kUlföldi irodalomban való jártfass grj t, de 

felrójál, hogy azokból "derűre-borura kiirt egy csomó felada-

tot". 

Bajusz könyvei nem terjedtek el ős nem ta1G1+ követőre 

a ., a módszere sem, hogy kínön-külön kis fütetben foglalkozott 

a tananyag egy-egy fejezetével. 

A tankönyveknek ebben  az  évtizedben kialakult szokása 

hosszu időre szóló renddé vált: ez alsó osztélyokban szmten, 

mr. tan könyvek voltak, a felsőbb osztályosok /14-18 évesek/ 

tananyagát egy algebra -i s egy geometria könyvben tárgyaitok. 
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A tervezés ávei  

A korszak politikai oizonytalansip .a a kiegyezéssel véget 

Utána az oktat'ísügy átgondolt és -hegfontolt átszervezése 

is .aL °gkezdődött. Eötvös József vallús- és közoktatósügyi mi-

niszter 1867. február 20-án kezdte meg munkáját. Már junius 

30-án a Budapesti Tanáregylet 66 oldalas  -  a r'szletekre is 

kiterjedő  -  emlékiratot adott át a miniszternek, melyben a 

középiskolák /elsősorban a reálgimnáziumok/ szervezetének m6  - 

dositását javasoltk. 

Iegujult a kezdeményezés az országos tanáregylet 15tre-

hozására is. Alapszabályának tervezetet augusztus 23-i dátum-

mal a miniszter aló terjesztették, :s ilötvös szeptember 20-án 

az "Országos Középtanodai Tanáregylet" megalakulását jóváhagy-

ta. /Kósőbb "Országos Középiskolai Tanáregyesület" lett a hi-

vatalos neve. 1948-ig folyamatosan dolgozott, 1868-tál renc-

szeresen jelent heg folyóirata. -- Az országban 1865/66-ban 

143 gimn4zium es 22 reáliskola volt 1450 tanrral; 1980/81-ben 

529 középiskola 15186 tanárral./ 

A tanáregylet aktivitására jellemző, hogy már 1868-ban 

a magyar nyelvű tankönyvekből tiállitást rendezett. Erre 80 

kötetben 72 matematika tankönyvet tudtak összegyüj teai. Az 

1860-cos övtized "bő tankönyvtermést" azonban a kortársak is 

kritikuo szemel nztk: 

"Tankönyveink .  eg'szben véve neon javultak, a 

rosszak m g  mindig használatban vanna:c, sőt 

mi több szaporodtak, vert a tankönyvirás, 

fájdalom, raelyos betegséggé kezd  
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"Tapasztaljuk is,. hogy minden aj tenkön'-v 

irőja éppen azáltal akar uj lenni, hogy az 

eddigiektől elt4rő tananyagot dolgoz fel."/14/ 

A versenyszerei tankönyvirás s a tankönyvek gyakori éles bi-

rálata után 1875-ben n r a kritikusok munkáját is kritikával 

illették: 

"Kritikusaink egy r3sze nem tudja, hogy a 

mint  egyrószt a jó tankönyv irása mester-

sóg, másriszt a kritiz'lás sexi kisebb mes-

ters 'Sg." /15/ 

Eötvös József iiniszter javaslatára a napoktatási tör-

vén 7t ínár 1868-ban megszavazta a k4pviselőház fás a főrendiház. 

/A tankötele- zetts 5g '-imondsa, 	*polgári közoktatási rendszer 

megalkotása rerdktvül jelentős volt. Ná1Ank korábban lett tör-

viny a  tankötelezettség, mint Angliában, -ranciaországban./ 

A miniszter figyelme a középiskolai oktatásra is, a ta.náre-

gyesUletre is kiterjedt. Maga köri gyiijtötte a nagy miivelt- 

s 0, a reformot igazín kiv ínó szakembereket. Fi ;yelemmel ki-

s rte a tanáregylet vit'in kiemelkedő hozzászólókat. Igy fi-

gyelt fel Kármán :fórra, 4s a tanárkópzas tanulm<írlyozás"ra ösz-

töndijjal Lipcsgbe küldte. 

Eötvös a közópiskolában átfogó szervezeti és tantervi 

reformot kiv€nt bevezetni. A "középtanodát" 9 evesnek tervez-

te, 4 öves algimnLíziunra, 2 ?ve_s felgi:mndziumra 40 3 ^ves li-

ceumra tagolva. A liceumi oktat'st az utolsó kőt ívben h'rom 

kiilönböző óratervű csoportra /mni kifejezéssel 3lve: három fa-

klltativ blokkra/ szánd5kozott bontani. Pi. matematika anyag 
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elgondolása is e tagolást kivette. Az algimnázium közönsgges 

szántani ás mártani anyagát csak az 5. osztályban követte 

volna betüszárntan és az, amit köz"pfoka matematikának nevez-

tes. Az algimnáziumban rajz órákat is terveztek. Ennek  az  uj 

tárgynak az anyagát a matematika tanterv geometriai részével 

összhangban fogalmazták meg. Eötvös körte a tanáregylet vále- 

ményát is. Terveinek vitája már 1868-ban  megkezdődött. 	köz- 

v6lemSny idegenkedett a tervétől. Szervezeti részit kiiogá-

solták, a  matematika  anyag felosztását aránytalansága miatt 

c•íltalannak tartották, ragaszkodtak a betiiszántan IV. osztály-

ban kezdődő tárgyalásához. 

Eötvös József a  a6gy müveltságü ember, a felelőssíget 

F rzű politikus :is miniszter, teljesen uj kezdeményezéssel is 

nátron mert a nyilvánosság elé lépni. Az 1371. februárjában 

bekövetkezett hirtelen halála után azonban  nem  volt senki, 

aki magáévá tegye elgondolásait; terve feled:3sbe merUit. 

Az 1861-es tanterv hibái ás hiányi azonban gyors  int z-

kedást kivántak. 1871-ben az akkori miniszter, Pauler Tivadar 

uj tantervet vezetett be. .z átgondoltabb volt mint az előző, 

anyagát a közválemény elfogadta, nyugalmasabbá vált az isko-

lai munka. A mi jellemzásiinknél azonban többet mond Klanarik 

János igazgató /kásűbb tanker'Uleti főigazgató/ korabeli v;le-

immnye /16/: 

"Örön;nel üdvözöljük a vallás 4s közoktatásü-

gyi miriisztírium által a jelen tanév ele  j  in 

3letbe léptetett uj gyrnnasiumi tantervet  ... 

ott lesziink, 'honnét tiz évvel azelőtt  kiin-

dultunk, tudniillik a4 osztrák rendszernl. 
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... 10 iv  alatt örökös tantervi átmenetek 

confusiojában sinlődtek gymnásiumaink a 

tanulóifjuság roppant kárára, mit sz ezen 

időben alkalmazott sok uj tanpír tapasztalat-

lansága m g iszonirubbá tett. ... A n `siet kor-

mnytól öröklött tantervet nekünk csak módo-

sitani kellett volna annyiban, hogy ami ab-

b?n idegen politika volt, azt a magyarral 

k!f11Ftt volna felcserélnünk, és később a 

tantervet fejlesztenünk is töks'etesiteniink." 

A matematika heti óraszáma 17-ről 27-re nőtt, tanterve: 

"III. osztály  /3 ára/ Az  összetett arányok 

4s ar-nylatok. Az összetett hármasszabály. 

Kamatszámitás. Társaságszabály. Az egyenes 

vonalak •s siklapok kölcsönös fekvrise. A 

szögletek. A szögletes testek megismertetá- 

se, felillet- és tsrfogatsz4mit4s. 

IV. osztály  /3 óra/ A betüszámta .r_ elemei. A 

rügy művelet eg4sz számo;skal. A sz' mok oszt-

hatóságának rövid elmilete. A négy művelet 

törtszámokkal. Elsőfoku eg-enletek egy isxe-

retlennel. Az arányl'itok tana is ennek kap-

csán a h'r:iasszab.ály, társaság- is l^ncsza-

bály meellapitása ás ismételt begy-,korlisa. 

A gömbölyii testek megismertetése; f lglet-

3 s  t rfogatszámitás. 

V. osztály  /4 óra/ A ,  előbbiek ismétlése után 

a hatványozási 4s gyökfe j tisi mifveletek. 
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Elsőfoku egyenletek több ismeretlennel. 

SiKnártan e szabályos sokszi ;ek is  a kör ke-

rület- ás tórfogatsz'mitásáig. 

VI. osztály  /4 óra/ A másodfoku egyenletek 

egy ismeretlennel. Logilritmusok. '1 sikrnár-

tan ism3tlá^e, kiegászit se ás befejezEáse. 

Sikháromsz'gtan számos példával. 

VII. osztály  /3 óra/ A számtani `•s m"rtani 

haladvány ás ezek kapcsán a klmatos-kamat-, 

járadák- 3s törlesztési szárvitások. A hatá-

rozatlan egyenletek. Vármértan is gömbhárom-

szögtan . . 

VIII. osztály /2 Ara/ Az egybevetistan /kom-

binatori!ca/ elemei. A betüszémtan alkalma-

zsa a mórtanra ás a sik elemzőm,rten alap-

vonalai." 

Ez a matematika  tanterv valóban jobban hasonlit ez 

-Entwurf tantervéhez, mint az 1861. évihez. Némi javulást is 

mutat: a tananyag logikusabb elrendezásU, kevesebb benne a 

formális algoritmus. Látszi'z 8'3 is, hol,  1871-re msír negszo- 

, 
kottú vált az algebrai műveletek, az első- ás :rn sodfoku egyen-

letek, egyenletrendszerek tanitás nak módszere: tárgyalásuk 

már a  IV.  osztályban :neg,:ezdődött ás o VI. osztályban befeje-

ződött. 

A gazdasági fellendülás, az iparosodás több ás mályf : bb 

matematika tudást kívánt, ettől a imn''zium seni tudott elzár-

kozni. /A sorozatok tárgyal:'sa atáni száles<örq p nzügyi al-

kalmazást először ez 	tanterv irta elő./ Ez a tanterv q rajz 
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oktatását is bevezette. Ennek órasz áma az I.-IV. osztílyban  

heti 4-4 ó ra volt. Anyaga kapcsolódott a matematika órák geo-

metriai rász4hez. alőirás szerint a II. -4s III. osztályban a  

rajz órákon heti 2-2 órában sikidomok körzővel, vonalzóval  

valószer':esztsse folyt. A tanterv uj anyagrésszel, a gömbhá-

romszögtannal gyarapodott, ás erőteljesebb lett sz analitikus  

geometria ele neivr l való foglalkozás.  

A tantervi előirások azonban m5g, ekkor sea voltak eg , r-

telmiiek ás pontosak. Nem fogalmazták meg a rnaternatikatanitás  

tálját sem, nem adtak módszertani utmutatást sem. Majdnem a  

tanterv bevezet -ás•;vel egyidőben kezdődött meg egy igónyesabb,  

r?szleteiben is kidolgozott uj tanterv elűkészitése.  

A miniszter ós a v lem5nyező szervkánt 1871-ben Vtesi-

tett Országos Közoktatísagyi Tanács 1873-ban egy /majd két/  

szUkebb bizottságot hozott létre, mely s köz4piskolík "átala-

kitását", reformját készitette elő. lankája m ománi  1875-ben  

kiadott miniszteri rendelettel az eddig hat oszt41 os re•lis-

kolák nyolc oszt"lyossá bővültek, bennük uj tanterv szerint  

folyt az oktatás, és bevezettik a reáliskolai 4rettsgit.  

bizottság l4trejitte óta foglalkozott a gimnázium tantervivel  

is, de azt csak 1879-80-ra fejezte be.  

A bizottságnak Kármán Mór - a pesti egyetem peder gótiai  

ma,ántanára, 1872-től a  gyakorló gimnázium tanára ős pedagó-

giai vezetője - kezdettől fogva tagja volt. Gyakorlati is  el- 

pedagógiai munkássága, valamint hivatalos b(folyása r'-

vn döntő szer'pe volt a közópiskolai reformok l trehozásában.  

/Faludi Szilárd az 1870-es öveket, a rendsz.- 'res nevel3studo-

mány, a szisztematikus iskoleszerve' :~ s, a tanterv ős tankönyv- 
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szerkeszt is terület n, Kármin 4vtized ' nek nevezi./ Kármán rffór 

az egy-mis után felvetődő t nterv-elképzelésekre 4s vitáikra 

visszatekintve, ezok törtánetát 1883-ban összefoglalta. Irá-

sban az is olvasható, hogy 1873-ban az elemi iskola is a gim-

názium között egy éves előkászitő osztályt terveztek, 4s az 

a <kori terv szerint, a gimnázium nyolc élre alatt a matematika 

óraszáma heti 5-5 óra /összesen 40 óra!/ lett volna. Az ehhez 

k4szitett tantervjavaslat tartalmazta a haladványok, sorok 

tárgyalását, a vgtelen sorok "összehajl-sának ism4rveit", a 

magasabbrendű számtani haladv_inyokat, a Iv r ad-, negyedfoka 

egyenletek "megfejtását", a "valószinüoági számolást", a siti-

beli analitikus geometriát is. 

Szakmai körökben a reformtdrekv4sek oly központi jelen-

tősigUek voltak, hogy az 1870-es években megjelent tanköny-

ve 'cre nemcsak az 1871. évi tanterv, hanem a reform-viták 4114-

sa is r;n;Tomta a b ílyeg4t. 

Az előző 4vtized bizonytalansága, a közeljövőben várható 

változ.s a tankönyvirókat ne ház helyzetbe hozta. hhhez járult 

mIg a tankönyvek szerep4nek rendezőse. Az uj rendtartás meg-

tiltotta a tananyag "tollbamondás át", tankönyv szerinti tani-

tást irt elő, 4s tankönyv csak a miniszter által iskolai hasz-

nálatra engedélyezett kinyv lehetett. 

A szerzők előre akarták biztositani könyvük használható-

ságát, ez4rt az ujonnan megjelenő könyvek a tantervi anyagon 

kivUl olyan fejezeteket is tárgyaltak, melyekről azt gondolták, 

hogy hamarosan tantervi anyag lesz. Volt,  aki tankönyvének 

bevezetőj4ben az előt4rbe keriilő módszertani k4rdósekről is 

kifejtette vélem4ny4t. 
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A rögi szerzők szinte rutinszertten dolgozták át könyvei-

ket. A geometria könyvek uj kiadásához miterrendsze.rre való 

áttérős /1876/ is örv volt. Az alsó osztályok szri_ ra uj szer-

zőtől is jelent meg kön'rv, de a felső osztályok tankönyvei a 

rágebbei megjelent könyvek uj kiadí.sai. 

Megjelent  :'aur. itz aezső sző ,. tan 4s algebra, Abel Károly 

geometria kdn-ve is. CsÚszár Károly 1867-ben irt "9etüszmtan"-

át, melyet  akkor  a kritika sulyosan kifogásolt, 1875-ben tel-

jesen átdolgozva ujból megjelentette. Bevezetőjiben irts: 

"Ez elg hossza id . " volt, hogy hiányait fFi.ismerjem ...". 
.T ., könyvéről a vélemJny: "tapintatosan és Ugyesen szerkesz- 

tett tankönyv, melynek mintaszerU berendezIse, folvökony tisz-

ta n`relvezete ós könnyen 4rthető világos előadása fölt4tlenUl 

dicsOretet irdemel ...". A század vég ig használatban is volt. 

Kie szitette az alsó osztályok számtan 4s geometria k1nvvei-

vel. A felső oszt«lyak sz4márr geometria könyvet irt, de ezt 

a kritika feliiletesnek, rossznak  minősítette, hozz4t5ve azt 

az óhajt, hogy "... bár ez is olyan lenne, mint az Algebrája". 

Ebben az övtizedben is a Mocznik s a Lutter-féle tanköny-

vek voltak a legelterjedtebbek. 

Nocznik is gtdolgozta könyveit, de nyílunk az 1870-es övek-

től aj abb forditn sban is meg j - lente t /algebr " j a i . s, geometriája 

is  k í t-}köt forditásben/. Ezekben - a tanterv okozta v51toz' so-

kon kivll - a  szakmai  tárgyalásban is van nemi kUlönbs -ig, de 

a z alapkoncepció: a merev, dogmatikus t'rgyalási, illetve köz-

lösi mód vúltozatl^n. Az 1851-es kiad.su könyvmnek első monda-

tait idöztiik. ' -ost idézzük a majdnem harminc 4v mulya megjelent 

uj kiadásnak első mondatait /17/: 
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"Bevezetés  

1. . Mindazt, ami ugyanazon nemi: r!sza- 

ből á, 1l, vagy olyanokból összetettnek gon- 

dolhatá, mennyiségnek nevezzük. Minden. meny- 

nyiség nagy-obbithate, vagy kir,ebbithető. A- 

zon tudomt nyt, mely a mennyis geket t? rgyal- 

ja, mennyiségtannak /mathematika/ hivjuk." 

Az 1870-es 5v^k kézepén a matematikaoktatás módszerében 

k :5t ellentétes pólus csucsosodott ki: a dogl ►u,tikus és a gene-

tikus módszer. Korabeli megnatározás szerint a gene Tus mód-

szer a gyermek lelkimben szunnyadó csirákat fejleszti, és azo-

kat szellemi tehetségének öntudatos birtokába és használatába  

juttatja. A dögmatikus oktatés biztos közzel, a tanár szmira  

kényelmesen vezeti be a tanulót a tudományba. okan már akkor  

hozzétett "k: "inkább megöli a gyermekben az öngondolkodást,  

mintsem arra szoktatik".  

Lutter.ándor ivásaiban egyértelműen elutasitotta a  dog-

matilras móds: rt; a genetikus helyetti alkalmazását rossznak  

tartotta. '1eirta, ho;y z ujonnan iavgjelent könyvében a gene-

tikus módszert akarta megvalósitani, ho gy "... mennyire sike-

rUlt ezen szándékomat elérni, azt tanértársaim itéletére bizom."  

Lutter számtan könyvét a kritika jól fogadta, de algebráj ét a  

genetikus módszert 	néhányan /kósöbb sokan/ kitked- 

ve nézték.  

Lutter a1gebrájGnak 1876. évi kiad.éséból /18/ idézzük az  

első :~_o.idatát:  

"13e-ve zP, .0  s  

1.  Mér a közdnsges szémtanból tudjuk,  hogy  
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az, mi eg~Tne.mii tirgynak hozzytitele által 

nagyobb, elv5tele gltal pedig kisebb lesz, 

mennyiségnek mondatik, s hogy a mennyisó- 

gekről szcló tudomány mennyis6gtannak ne- 

veztetik, melynek rószei a számtan ás a 

mirtan." 

Az akkart"jt na yon fontossA vált módszertani k rdQs-k 

jobb meg:irt ise kedviárt nihány könyvben vizsf;áljuk meg  a 0 5s 

a negativ eg'sz kitevőjiz hatv ányok bev-zet sót. 

Először szeretnink megmutatni a xocznik könyvek fe jlő- 

dísit, ezirt kit különböző időben kiadott könyv4t vegyük 

szemügyre: 

a/ Az 1856-ban Arenstein József forditásában faegjelent és 

sok kiadást megirt RocLnik WinYvb61 a 0 3s a negativ Wsz k:i- 

tevőjii hatvny bevezetSs5nek csupán a gondola.tmenetdt közöl-

jük /r3gies stilusa miatt nehezen olvasható!: 

Mocznik -Lond nivaló ját a müveletek "rangsorára* épiti. 

Ahogy m származott az egysógből: m = 1 + 1 + ... + 1, ugy 16- 

pezzük a-bál a k:izvetlen magasabb mi.ivelet - a azorz`s - segit- 

ségivel am  -t: 

m a = a..a....a • 

Ha a kitevő 0 , mivel ') _ +1-1 , is a +1 -nek megfelelő 

közvetleniil magasabb művelet a szorzás; e -1-nek pedig az osz-

t-. s; ez irt a-t egyszer sz3rzóul is egyszer os 7tó1u1 kell venni: 

ao  = a : a = 1. 

Ha  a kitevő negativ eg"sz sz;n: -n, ak.t - or aiogy -m sz:±r-

mazott az egysgből: 

... -1 	, 
r-=  

'n-szer 
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illetve  

-m = +1-1-1-1- ...  -1, 

m+1-  ^zer  

ugy képezzük a-bál a közvetlenül magasabb művelet /+1-nél a  

szorz:s; -1-n 3]. az osztás/ segitsigsvel a-m   -t:  

a' az m _ [it,: a/ :a~ :  

b/ Az 1881-ben Kiamarik János fordításának IV. kiadásá-

ban megjelent _docznik könyv tn:g az 1871. v1 tantervhez kap-

csolódik. Ebből id:ziink. /'"egjeg-rezzük, hoy a magyar nyelvű  

szakiroüglomban akkor mer nem  terjedt el a pozitiv sís a ne-

gativ szó. Pozitiv-igenleges; negativ=nemleges./  

"... Az oszt s eddig kifejtett törvánvei  

szerint an+1 :  an = a  és an  : an  = 1 ;  

következőleg al  a egyjolPnt , Q; ,  a-vai, i s  

ao  egyjelent:3sü 1-el.  

a/ t3érmely szám elsó hatványa mrga  

a  azám  

b/ 9ár:nely szám nulladik hatványa  

egyenlő az egysggel. 

Az osztismA az a szebl ,ra, melyet 	 

az am  : an  = am-n  eg-*enlet 411Apit mf , Pd- 

dig csak azon esetre szoritkozott, mikor  

m >  n. Ha Azonban min 3s pedig m+ p = n,  

akkor a fönnebbi egy*enlet alkalmazása nE::i1e- 

gE; s kitevőjű hatványt hoz létre; is pedig  

am : an=am: 3m+p =a- p'  
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Hogy tehet a fönnebbi egyenlet 4ltal kifej-

tett törv é nynek általános irvInye legyen, 

szüks4ges3é vilik a nemleges kitevőjű hat-

ványok számára is oly jelentést keresni, 

mely az eredeti hatványfogalomban szint en 
elnyerje értelmezését. E jelentést azonnal 

megkapjuk, ha azon h nyad ust, melyet a p  
képvisel, más alakban állitjuk elő. Ugyanis 

am , an = a  a aa 	= 	1 
am+ P a  ap 	aP  

Tehát 

1 
ap 

Eszerint a nemleges kitevőjü hatvány egyenlő 

az ugyanazon, de igenleges kitevőjii hatvány 

viszontagos ért?kével." 

Lutter Nándor 1876-ban IV. kiadásban megjelent algebra 

könyvéből is id;zzUk a megfelelő riszt: 

"Legyen am  : an  ; mi a hányados? 

Ha m > n , akkor 

am  : an  = a/m-n/ 

Iía m ( n, legyen n = m+y, s igy 

y = n - m ; a fentebbi tört kisebbitése 

ut4n annak értéke ez lesz: 

1 	1 

a/n-m/ 	ay 

De ha am  : an  az m n fel'Ot szerint 

á P 
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osztati:,c, akkor: 

am : an  = a/m-n/ ^ a-/n-:n/ =  a -r 
 

ha végre m = n , akkor: 

am  : an am-n am-m = &o s 	- 	 ~ 

és az oez t-'s fo 2"  1_na szerint ezen esetben  

am  : an =  am :  a  .n a  1 ,  

vagyis  

a° =1  
Ezek ut ín következő tant 4 tek helvessé-

gről győződt;ink meg:  

33. 'Tant t  Egyenl'.; alepu hatvényok osztat-

nak, ha az osztó kitevője az osztandó kite-

vőjéből kivonatié, s ezen különbség el a 

közös ela) hatványoztatik. 

A  fentebbi  egvenlós gek v'geredm4nyeit, 

vag7 ,is:  

am  : a  - 1 	 és  
aY  

tam  : an = a- y  
összeha,sonlitva világos, mik%p:  

-y a : 
1 

 

~ 

vagyis:  

A nemleges kitevőjü hatvány egyenlő u-

gyanazon hatvány rnegforditottjával, vévén  

ezt igenlegest kitev5vel.  

Tigre: A zirus kitevőjü hRtvény egyenlő 

1-gyel."  
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Az id3zetek 4rthet5v1 teszik, hogy _z 1870-es 5vek máso-

dik felóben nemcsak egy uj tanterv kialakitásáról folyt vita, 

hanem vele együtt módszertani megujulásról is. ennek sulyát 

4s jelentőságát akkor látjuk világosan,  ha a következő esz-

tendők erf>c'._rnányeit is áttekint j;dk. 

Az  1879. .ovi  Trefort-f4le tanterv 

Az uj tanterv hosszu előkészitó mun'ca ut"n született 

meg. Trefort Ágoston miniszter rendeietáre 1879-ben lópett 

életbe. Aegalkotásában Kármán Mórnak volt kiemelkedő órderne. 

A magyar pedagógiatörtnet neki tulajdonítja azt, hogy a 

tanterv nemcsak ismeretek halmaza, hanem a tantervbe vett a.-

n"arószek szervesen összeillenek, egymáshoz kapcsolódnak, 

hogy a tanterv pedagógiailag megalapozott, hogy határozott 

aondoletsor, e61 vonul végig benne. Kármán azt vallotta, hogy 

a tantervi anyagnak a teret! szet helyes megismerls§t is kell 

szolgálni& . A matematikt e helyes megismer4s eszközének te-

kLntette. 

1879 óta fogalmazzák meg a tar-teavek a tantárgyak taní-

tási o4lját, és azóta a tantervet módszertani utasitások, 

jánlások i? követik. 

Kármán Mór a tantervkászitós munkájába ::ok embert bevont. 

Jelentős szerepe volt a gyakorló gimnázium tantest'3let4nek, de 

máshona?n is hívott tanárokat, 4s minden tárgy munkájába be-

kapcsolt egy-kót kiemelkedő szaktudóst is. A matematikusok 

közül Kinig Gyula szakmai ás módszertani elgondolásai döntő 

módon 4rv'nyesültek a matematika t,.-'riterv is utasitJs végső 
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me fogalmszásában. A  szakbizottságban volt más matematikus 

is.  Ott volt Lutter N nc?or tar rületi főigazgató, az Orszá-

gos Arizok tatúsi Tanács tagja, aoic matematika tankönyv ir. ó ja 

is. König Gyula szaktudása ós kezdemányezőkiszságe azonban 

ann ira dominZló volt, hagy elkpzeléseivel, javaslataival 

szemben nem volt komoly ellenválemóny. A szakbizotts á gban 

folyó munica mégsem egyet4rtáss -,1 ért véget. König Gyula is, 

Lutter üáridor is a genetikus módszer hive volt, de elgondo-

lásaik is munkájuk /tankönyveik/ nag on kül : nböztek egymás-

tál. E különbözősből később éles vit"k keletkeztek. 

A szakbizottságok a Közoktatásügyi Ta ács irányelvei 

alapján dolgoztak. Rögzitettók, hogy a magyar nyelv ós iro-

dalom, a latin nyelv 5s mennyisógtan a ginnjziurn főtárgyai. 

Ezek óraszáma növekedett, a aatematikáá heti 27-ről 29-re e-

melkedett. A Közoktatisi Tanács dintött a tantervek anyagáról 

is. igy .m,7'radt ki a tantervből "... A fUggv: nyele fogalma 4s 

graphikai előtWitet ise". Központi döntős volt az is, hog-r az  

alsó n •igy osztályban a "rajzoló geometria 5s  szabadkézi rajz" 

magában foglalja az elemi geometria jelentős r4sz4t. 

IdézUn!c a tantervből: 

A  matematika tanitásának cilja:  "Biztosság 

a közöns ges szitokkal való számolásban. 

- Az clerni m9t zis tanainak ös zefüggő is-

rnoret^ s n mi önállóság azoknak alkalmaz'- 

"IV.  osztály /3 óra/ Bevezetis az algebrába. 

Összeadás ós kivonás e;asz számokkal. Sokszo- 
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rozás egy; isz számokkal, kit^r ` £ sztve kétta.-

guak n$gyzet4nec és köbének képzészire. Osz-

tás eg '3sz szc rno'!c cal , kiterje tve a geomet-

riai h .dlodvánvok k?plet re. U:ryanazon műve-

letsorozat `örtszmokkal. - ilsőfoku egyen-

letek egy ismeretlennel, kiterjesztve az a-

rányok tanra. 

V. osztály  /4 óra/ aj Kéttaguaknak magasabb 

pozitiv hatványai. /Pascal-féle h romszög/. 

Számtani haladvány. Négyzetgyök, is  az  is-

meretlennek kiszámitása másodfoku egyenle-

tekben. Köbgyök. Számolás gyökjelekkel. 

- Elsőfoka egyenletek két és három ismeret-

lennel. 

b/ A planimetria főt3telei. /Kihagyásé--

val mindazon testeknek, melyek a tárgylás 

rendszeres menetének megértésére nem szUk-

segesek. i% -Heghatározására csak a beirt 

is körtilirt hatssögek által adott hat. rok 

szolgálnak./ 

VI. oszt.'ly  /4 óra/ a/ A hatványoz.!ts álta-

lánosit- sa. /N`gativ kitevők 4s alkalmaz/J-

su'c a 10-es sz í.mrendszerben; törtkitevők./ 

Briggs-féle logaritmusok. MUveleti sza.b4-

1yok. Loaritmusok kiszámitása ;s  oz'molás 

logaritmusokkal. 

0/ Sikháromszögtan. /A hegyes szög függ- 

v/ni : ei, kapcsolatban a der4kszögU h.~"romszög 
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kiszámitásával. A szögfüggv-inyek értelme-

zése tetszőleges szegekre. Szögek összegé-

nek 48 ktilönbség3nek függv4nvei. Ferdeszögü 

háromszögek./ - Stereometria. /Azon beveze-

tő fogalmak ás t  telek sors, melyek a iel-

szin Pás köbtartalom '.iszámitására szUks ' ge-

sek. Szdgletes test(Ic m5r4se /a prizmatoid 

kizárásával/. 

VI Igy  osztály  /4 6ra/ a./ A tn sodfoku e ren-

letek teljes elmilete. A mártani haladványok 

alkalmazásai /pl. tőke-, lakosság-felszapo-

rodás, azabr .desis/. ' v4gtelen geometriai 

haladván,  kiilönös tekintettel a szakaszos 

tizedes-törtekre. 

J/ A pont cJOrduv <. : t3 3 • v t : fi t  t v71$i - 

ga.  Egyszerű algebrai kifejez5sek grafikai 

ábrázolása. - A stereometria befejez'se: a 

gömb. - A gdmbhromszögtan elemei. /A négy 

alapképlet ás azon eset részletesebb tárgya-

lása, ha  kit  oldal ss a közbezárt szög van 

adva. Példák főleg a matematikai földrajz 

kor"ből veendők./ 

osztríly /3 óra/ .a/ Határozatlan első-

foku eg.: enlete': /o. zts::si módszer/. :tombiná-

ciék 'a  binomi.. lis együtthatók. Permutációk 

' a variációk. 

h/ Llemző geometria  derékszögei Descartes-

f'-le koordinátákkal. /Pont ! s egyenes 
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részletesen tárgyalva. Két és h"rom egye-

nes, háromszög, kör. Kör 4s egyenes vonal. 

Feladatok, melyek ‚aen a kupszeletec mint geo-

metriai helye. fordulnak eló./ 

A tananyag rendszeres felipitÁsii, az algebra és a F eo-

metria anyag éles keWválasztásával azonban a matematika t-n-

tárgy kit  r sz:.e bomlott. Az algebrai tanit4s terve na;y sulyt 

helyezett a számfogalom helyen kialakitására, a műveletek foko-

zatos értelmezésére. /Kifejelései azonban mai szemmel pontat-

lanok: "müveletek gyö_cjelekkel" stb. Indo<olatlan a .nértani 

haladványnál a szabade s : s ernli té se . / A geometriai anyagban a-

zonban alig változott a tanterv, sem tartalmában, sem :szemlé-

let .:ben nem hozott ujat. A sók- ,3s  térgeometria továbbra is 

elkülönült egym_ístól, és furcsa keverik volt az al. ó ose tályok-

ban a geo .netria t nit sa: a "rajzoló geometria és szabadkézi 

rajz" keretében egyaránt - 'oglal{ozta.k geometriai is íerftekkel 

?s szabadkézi rajzzal. /E t'rgy ellen a tan'regylet kizlányé-

ben 1880-81-ben komoly bírálat található. Ebben - több e k kii-

zö tt - olvashatjuk az alábbi sorokat is:  "... most azt köve-

telik a gimnáziumi tanároktól, hogy _ninden ember legytp két 

e.nber, minden rajztanár legyen geometra meg piktor is. Pedig 

hát ilyent, valamint eddig nem teremtettek, agy ezután sem 

fognak ter inteni ..."/ 

A tantervet egy évvel késóbb követték az "Utasitánok". 

A hivatalos elnevezé .- rnegtvesztő: nem utasit:ísok voltak, ha-

nem módszertani aj4nl,ísok. Ezek egyrészt <íltalános módzerta- 

ni javaslatokat fogalmaztak meg, m.sr`.3zt az eg- -es tantárgyak 

"nevelő érdemivel" foglalkoztak, és szempontokat sorolt: fel 
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az egyes tárgyak tanitásához. 

Az "Utasitó énzrevtraek a  matematika tanitásához" 

10 oldalnyi. Tükrözi Eármánnak azt a felfogását, hoc a kö-

zépiskola a közmüveltségne k ás nem a szakmai felkészitésnek 

áll szolgálatában. Ezért fontos kérdés annak az anyagnak 

/a tárgyi köröknek/ a megválasztása, amelyen a matematikaok-

tatás folyik.. A számtan tarvitás."nak teljesen a mirdennapi é-

letben felmerülő példákból kell kiindulnia, de minden fokon 

gyakorlati feladatoknak kell motiválniok a matematikai prob-

lémák megfogalmazását. Majd 

"Minden ily probléma azután közös e1m 4lke-

d4s tárgya arra nézve, minő feltételek tel-

jesitásóből remélhető a le oldása; - több-

nemü ajánlkozó megfejtés árdemlEges vitatás 

alá veendő, oálszerüsége, biztossága, sőt 

később magasabb fokon ugynevezett elegan-

ciája szempontjából is." /19/ 

Csak ezek után történhet e végleges megoldás, akkor követke-

zi a titel kimondása 4s bizon7ritás, majd feladatokon sokol-

dalu alkalmazása. 

E módszertani javaslatok nagyrésze ma is aktuális. Igy 

értüető, hogy a későbbi utasitások is tükrözik ennek szelle-

mét /sőt regfogalmazását is/. 

Idézünk az 1880. 48 az 1938. évi atasitásokból /20/: 

1880. 	"01v eljárással továbbá, melyben a növendé- 

kek munkássága folytonos :n kiséri a tani- 

tást, az eg sz oszt:ly foglalkodtatásával, 

a tanár könnyen biztosíthatja, hogy mindenik 
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tanuló gin-ér az iskolában világosan megértse 

a tárgyat, s a házi munkásságot csupán a 

szerzett ismeretek ébrentartására legyen 

kénytelen igénybe venni. Óráról órára fog 

aztán egynehány gyakorlati példát, melyet 

az iskolában megoldottaknak jóformán csak 

ismétlésére kányszeritenek, kidolgozgsul 

feladni. A jövő tanóra elején azután e pél-

dák eredményeinek egybev7tése, a hiányok 

megvizsgálása fog oiztositsul szolgálhat-

ni arra, vajjon eljutott-e az osztály a 

tárgy megértősében s gyakorlati alkalmazá-

sában oerig, hogy a tanitás minden nehézség 

nélkUl tovább haladhasson. ..." 

1938. 	"A növendékek folytonos mAnkássága kisrje 

az  oktatást. ... Az egész osztály foglal-

koztatásával könnyen elérheti a tanár azt,  

hogy tnnitványai már az iskolában nemcsak 

megértik a tárgyat, hanem  meg  is tanulják. 

Az önállóbb munkásságra időnként beiktatott 

csendes foglalkozá ssal szoktass-lk rá a ta-

nulót. 

A házi munkásságot főleg a szerzett is-

meretek ébrentartására 4s a számolásbeli 

vagy szerkesztésbeli 'igyesság fokozására 

használjuk fel. Óráról-órára adjunk fel ki- 

dol--ozsra egy-két olyan példát, amely jófarr-

mán csak arra készteti a tanulót, hogy 
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ism {telje azt, amit az iskolában tanult. 

Az esetleges nehózsáveket mára példa fel-

sorolásakor meg kell beszólni. Jobb tanu-

lóknak arra is adj':nk alkalmat, hogy ott-

hon nehezebb fe1a ato'ckal , tanulságos prob-

lómákkal foglalkozzanak. A k:ivwtkezó ór zn a 
rnegfe j ti sek egybevetőse ós  a hi enyok meg-

vizsgálása megmutatja, vajjon ;ljutott-e az 

osztály a tárgy megórt{sihen is gyakori ti 

alkal'azásában odáig, hogy az oktat/s  nehóz-

ség nólkiil tovább haladhasson.' 

A módszertani ajánlásokat a tananyag feld)13ozásóhoz a-

dott szakmai szempontok követik. /Tagol_suk: "Kö3öns'ges szám-

tan", "Az algebrai tanitás" ós "A geometriai tan tós". Ezek 

osztályonk4nt külön-kUlön kis fejezetekre bomlanak./ 

A VII. osztály algebra anyagához adott szempontok azzal a 

megállapitással kezdődnek, hogy az előző osztályokban az algeb-

rai an7;ag elemeivel vP .ló :Hegismerkedés befejez(idött, az utolsó 

két áv az igényesebb, tudományosabb tárgyalásnak az előkészi-

tóje. Ez, a VII. osztayban, egyrÁszt a másodfoku egyenlet, 

másrészt  a  geometriai haladvány tárgyalásával órhetó el. A 

másodfoku egyenleteknél a  gyökök geometriai ábrázolása, a . 

maximum-minimum meghatározások adnak alkalmat, a geometriai 

haladványokkal a határórték fogalmihoz 'c hat  eljutni, ennél 

azonban König óvatosságot aj / n1. 

A VIII. osztályban az analitikus geometriánál, a kiegé-

szitó anyag 4s a differenciált foglalkozások gondolata is 

megtalálható. Idézzük /21/: 
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" Ha a tanárnak alapos kószültségii, s az 

abstrakt tárgyalusban jóratosabb növendé-

kei vannak, lehetséges lesz talán móg a 

parabolát, ellipsist és hyperbolát is olya-

t4n módon tárgyalni, mint az egyenest ;s a 

körvonalat; egyzbként e kapszeletekre nzve 

a tantervben kijelölt minimumra szoritkoz- 

z4k a tanitás." 

Az utasitások megjelengse a szakmailag igényes tanárok-

nak nagy segitséget ós bitoritást nyujtott. 

/A gimnáziumi tanterv oly nagy előrelépést jelentett, 

hogy mellette a reáliskolák 1875-ben kiadott tanterve ide-

jstrnultnek tflnt. Emiatt a reáliskolákban má.r 1884-ben uj tan-

tervet vezettek be./ 

Eötvös József kezdemÁnvezése óta napirenden volt a kö-

z4piskolai oktatás jogi rendezése is. 1873 óta Trefort !Roston 

miniszter n4gyszer dol•ozott ki javaslatot, de csak az ötödik 

lett az,  rnel ""et a k3pviselőh4z 4s a főrendiház elfogadott. 

Az 1883. évi un. első magyar közÁpiskolai törvény kát- 

f éle iskolatipust vf'zetett be: a gimnáziumot és a reáliskolt. 

Mindkettő nyolc osztályos volt és érettségivel zárult. A reál-

iskolai érettségi csak a műegyetemen és )izon-os természet-

tudományi szakokon biztositott továbbtanulási lehetős3get. A 

tö.rv ny részben az addigi szok4sokat foglalta jogszabÁlyba, 

részben a polgári fejlőd é snek megfelelően irnyitotta a kö-

zépiskolákban folyó munkát. 

A törvény biztositotta az állam vezető 9s ellenőrző 
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szerept. A tanterv jóváhagyása a miniszter joga volt. Csak 

olyan tankönyvet lehetett használni, melyet a miniszter en-

gedélyezett. Az egyházi iskolákban a "nrtk" nem lehetett 

kisebb, mint az állami intézetekben. 

A törvény életbelepése után a minisztérium áltél kia-

dott állami tantervek és reridtart3sok az egyházi iskolák szá-

mára is iránytmutatok lettek. A megjelent rendei,:teket a mi-

niszter megküldte az illetékes egyházi szerveknek 3s  kérte, 

hogy azok azonos értelemben rendelkezzenek. 

Kevés megbizható adatunk  van  arról, hogy a tanári köz- 

vélemény hogyan fogadta az uj tantervet. Alig van nyoma annak, 

hogy az állami tanterv szerint tanitó iskolák tanárai a tan- 

terv komoly birálatával foglalkoztak volna. A rajz és a geo- 

metria közös tárgyról irt bírálatban /22/ olvassuk: 

"kaptunk mi gymnasiumi tanárok egy uj tan-

tervet, mely a benne foglalt elveknél fog-

va is uj; kaptunk e tantervhez "Utasitáso-

kat", minőkkel eddig nem dicsekedhettünk: 

mindezek dacára senki, de senki sem szól a 

nyilvánosság ter ;n ezekhez /bár privatim a 

több tanár szidja mind a tantervet, mind 

az atasitásokat/, s az egész, mit a vajudó 

hegyek megsziiltek: egy csomó - "az uj tan-

terv, s az atasitáso'{ szellemében irott" 

- tankönyv."  

Ugyanerre utal az 1832-ben indult "Közoktatás" cimU folyó-

irat, Lutter Aándor l pja is. Ennek oka az lehet, hogy 
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Kármánb't az 4rdeklődő ós alkotni tudó tan árok bevonásával, ós 

körr,iltekintő 	után á11'•. tották 3ssze a  tantervet 	ás 

az utasitásokat. kzok, akik nem 'rtettek egyet a tanterv kon-

cepcióifival, va?v az előirt anyag mennyisóg;vel, felk4szUlet-

lens5güc folytan komoly bir latra, vagy vitára k4ptelenek 

voltak. /?C3nig irt a Lutterrel folytatott vitáiról. Ezerről 

ugy sz ámo! 	hogy a  König-fsle elk '3pzel4sekre Lutternek 

7nindi r" 

 

az volt  a  vilasza, hogy igy nem lehet tani tani, de er-

ről a bizottság tagjait nem tudta meggyőzni. A bizottság egy-

hangulag foganta el 	javaslatait, mert a viták végón 

Lutter hallgatott, s ezt a hallgatást beleegyezésnek tekin-

tettik./ 

Az 1870-es éve '- vágón az iskolák kóriili viták során a 

tanulók talte:.helósÚnek gondolata is felmertilt. Akkor mór; ma-

ga a fogalom is uj volt. A tanárok tan'ostalanok voltak, ki-

sórlette  ,  felmór íse .kel való vizsgálatra nem gondoltak. Meg-

bizható tapasztalatok hijj,án inkább hallgattak, de a tanulói 

tulterhe?Js az uj tanterv 4s az utasítások bevezetóse után 

előt^rbe került, sőt az 1883. óvi törvny képviselőház előtti 

vitájában 3s a nnpilshok rovataiban nagy nyilvánosságot is 

kapott. 	képviselőházban elhan;Tzott felszólalásokról - az 

akkor na ;áron nagy befol -•ósu - Magyar Tanügy folyóirat szer-

keoztűsé;i cikk5ben /23/ igy számolt bet 

"A tulterhelds, mint a legdivatosabb peda-

gógiai fogalom, majr1n-rn minden pillanatban 

a vita fölszinóre került. _sem tagadjuk, hogy 

komoly pedagógusok ajkán e panasz nagy jelen-

tőséggel nir s valódi bajok fölismeréséből 
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fakar?. Le midőn látjuk, hogy N3:netországban 

divatra kapott jelszó mily rag'lyos módon 

térjed, főleg azok közt, kik  nem  szakfér-

fiek: remit nyomhatjuk el  magunkban  azt a 

gyanut, hogy e vádnak gyors terjedse nem-

csak kényelmes jelszói rnivolt.'nak, hanem 

azon áltelános reakczion'rius szellemének 

is betudható, mely a szellemi Slet mis á-

Taiban Is oly hathatóan nyilatkozik. Az ü-

regek gysnuval nizik az uj iskolát, melynek 

tagad.hstetlan ferd'sIgeit oly ilesen tudják 

iszrevenni, de melynek jobbfelé törekvés-fit 

oly nehezen ártik, s gyönyörztsgggel megem-

lákezv4n a, régi jó időkről, majdnem ellen-

szenvvel viseltetnek korunk mtivelts4ge i-

ránt. A mi középiskoláink, főleg a gimnázi-

umok s tulterhelas! hh igen, gimnáziuma-

inkban sok a bej, de igen sok helyiitt P ba-

jok legkisebbike a tollterhelés. Ifjaink 41- 

t ,/lóban sokkal kevesebbet tanulnak mint kel-

lene. k képv;selóházban sokan beszéltet a 

tulterhel4sről, de reánk e többnyire puszta 

általánosságban t Ivelygő vádalt azt a benyo-

mást tették, mintha a fölszólalók nagy ré-

sze össz.Ps ismereteit a tantervről ri tantár-

gyak ?ajstro*nából meritette volna, mely 

hosszu tizer.át sort foglalt el a törvény-

javaslatban ..." 
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Néhány matematika tanár tulzottnac erezte a tantervi kö-

vetelm:nye-et, ás azok "revisioját" kivinta. A történelem e-

lőirt anyagát viszont a szakmai körök is, a közvélemény is 

keveselte. A felmerült jogos kifogások orvoslására a minisz-

ter 1883-ban módositotta a tantervet. Ez a módosítás a mate-

matika óraszámát az I., a VI., a VII. ás a VIII. osztályban 

eggyel-eggyel csökkentette. Igy 1883-tól a matematika nyolc 

év alatti óraszárra 29 helyett 25 lett. A tantervi módositás  

csökkentette a -Matematika anyagát is. A>- algebrából a VII. 

osztályban elmaradt a3 elsőfoku határozatlan egyenletek tár-

gyalása, a geometria VII. osztályos anya -ábó1 a gömbhárom-

szögtan, a VIII. osztályból az egisz elemzi. /analitikus/ már-

tan. Ezek helyett a VIII. osztályban előirta a matematika 

"legfőbb tanainak" ismétlésit. 1887-ben is volt egy kisebb 

m:rv~i módositás. ^z az anyag csoportositásán v'ltoztatott: 

a stereometria, mely megosztva a VI. ás VII. osztályban volt  

anyag, teljes egászében a VII. osztályba került, az algebrai 

kifejezések grafikus ábrázolása pedig a VII. osztályból a 

VI.-ba. 

Az 1d79. évi tanterv alapján írott első matematika tan-

könyv mág abban az évben megjelent. König Gyula nemcsak a. 

matematika tanterv ás utasitás előkászitésán dolgozott, hanem 

az uj célkitüzáseknek megfelelő, szakmailag nagyon igényes tan-

könyvet is irt. 1879-től négy füzetben jelent meg a gimnázium 

teljes algebra anyagát feldolgozó tankönyve. Ebben tudatosan 

szakitott a korábban kialakult rossz szokásokkal. A könyv /24/ 

előszav'ból részletesen idézünk, mert abban az előző évtize-

dek munkáját is értékelte, ás megfogalmazta c3lkitüzéseit is. 
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"fidig a köz4ptanodai oktatásnak minden más 

ága az utóbbi időkben egészen uj elvekre 

lett fektetve, - a mint ezt a haladottabb 

tudományos és pedagogiai nézetek követelték, 

- a rnathematika tanitásában a legtulzottabb 

conservativ ir4ny uralkodott, oly annyira, 

hogy a tankönyvek lányegükben az utolsó 

száz éven át alig változtak, a api mág kiilö-

ndsebbnek tetszik, ha meggondoljuk, hogy 

nincs tudomány, mely ugyanebbe n  az időtar-

tamban oly haladásokat tett volna, mint a 

mathematika. Itt m'g mindig az a merev for-

malizmus uralkodik, :elvtől a nyelvtan p. 

rég megszabadult, az a  rn3g nagy részben 

scholastikus beosztása 4s tárgyalása a tana-

nyagnak, mely végre is csak "fogás"-okra 

tanit, ott a hol gondolkodni kellene." 

"Az alapfogalmak kellő megvilágitása, kifej-

t3se 4s feldolgozása az, a mire m"f* a közép-

tanoda keretében is legnagyobb suly fekte-

tendő, hisz a mi mathematikának itt oly 

nagy fontosságot kölcsönöz, leginkább az a 

körUImény, hog7 e fogalmak - egyszerű;égiik-

n41 fogva - megengedik az áttérőst exact 

módszerekhez a tanitás oly fokán, hol az 

egy.b tudományban még épen nem, vagy csak 

nagy nehezen eszközölhető. 



—  55  — 

Jól tudom, hogy az ily általános elvek 

kitilzése és általánosabban való megbeszé-

lése sokkal könnyebb dolog, mint az elvek 

helyes használata is alkalmazása a tankönyv 

részleteiben. Nem is mertei volna e könvv 

megirsához fogni, ha csak az uj tanterv  

megállapitása alkalmából kezdtem volna e  

módszertani kérdésekkel foglalkozni. De már 

azelőtt is minden egyes rszletre jé sok  

időt forditottarn, és igy bátorságot vettem  

tankönyv rnegirására, annak daczára, hogy  

a kisérlet nehézségeit jól ismer-

tein."  

A kisérlet valóbah sok nehizséggel járt. elgondolásai-

nak, kön~ vének óriási visszhangja lett. első kritika /25/  

kedvező volt:  

azok, kik az algebra tanitásánál nem  

tettek egyebet, mint hogy a könyvben fog-

lalt meghatározásokat elmondották, a könyv-

ben foglalt képleteket fejtegették és sze-

rintök föladatokat megoldottak, megtanul-

hatj.ik König Gyula könyviből, mennyi meg-

beszélni valóra szolgáltat alkalmat egy-

egy fogalom bevezetése; miképpen lehet azá-

mot .  adni minden megtett lépés után az eddig  

elért eredményekről és miképpen kell a ta- 

nulókat a közvetlenül következőkre előkészi-

teni."  
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Ezt azonban iles és kellemetlen hanguak is kivették /26/, 

kétségbe vonták az előző évtizedekről adott értékelést is: 

"... Elő'eink methodíkai szempontból is 

serényen dolgoztak, s mi a legujabb tanter-

vünkkel csak azt iparkodunk irvnvre emelni, 

mit  a külföldi jelesebb mathematikusai már 

rigóta sürgettek, s jobb tanint:zeteink már 

rgen életbe is léptettek." 

König Gyula válaszának /27/ részletei: 

"Formális kategoriák helyett genetikus fej-

lődés, kicsavart logikai fogások helyett 

egyenes és természetes ut, az alkalmatlan 

müveletszabályok anorganikzs halmaza helyett 

az alapfogalmak következetes feldolnozása, 

mint főcél - imp ez az amit tantervIn ►r a-

kar az Organisations-Entwurffal szemben." 

Ugyanebben a válaszában a kritikáról irt véleménye: 

"... nem neheztelek értük, mert megcáfol- 

hattam állitástit. Inkább neheztelek az'rt, 

amit nem irt. ... Ha valaki könyvemet rossz-

nak célttévesztettnek tartja is, azt tal-n 

mégis elismerheti, hogy fáradtsággal és 

gond,ial készült, hogy első sorban valóban 

volt mondanivalóm." 

König Gyulának értékes mondanivalója volt. Algebra köny-

vire ma is ugy tekinthetünk, mint példamutató szakmai gondos-

iiggal megirt könyvre, mellyel a mytematikÁt, a matematikai 

gondolkodásmódot mutatta meg olvasóinak. A könyv tagolása, 
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logikai felépit;se, nyelve, stilusa uj kezdeményeést jelen-

tett, Oe azt is mondhatjuk, hogy König könyvével uj korszak 

kezdődött a magyar gimn'ziumi algebra könyvek sorban. 

Idáztuk ,Tocznik és Lutter könyveinek első mondatait. 

Most időzzük König könyvének első mondathit is: 

"I. Az alj brai felei 

A közönséges számtanban tanultuk, hogy 

mik4o 1-het k3t vagy több edott szrmot bi-

zonyos megállapitott miivelati szab lyok ál-

tal egymással kapcsolatba hozni, további 

hogy mik4p lehet e kE, pcsolat /pl. összeadás, 

szorzí: sth./ eredmznyit ismét szír által 

kifejezni ... 

P. kamat - tőke x kamatláb x 3vsz m 
100 

= 600 Ft x 5  x 2 
100 

100 

ezek ez 4talakitások a végzendő műveletekre 

vonatkozó, eleinte szavakba foglalt utasi-

tist vagy szabályt átvezették u.n. képletbe, 

hol azok a számok, rnel7eken miiveleteket vó-

gezünk, betűk által vannak jelezve." 

Az első füzetnek /a. IV. osztály tankönyvenek/ további 

fejezetei: A negativ sz"mok, Algebrai eg5sz kifejezések ösz- 

szevonása, Algebrai egsz   kif -:? j ez sek sokszoroz-'sa, Az oszt.'s 

és 	törtek, Közös osztó és közös többes, A legfontosabb 
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szorzatok alakjai /nígyzet, köb, geometriai haladvány/, Az 

elsőfoku egyenlet /egy ismeretlennel/. 

A harmadik Met /a I.. osztály tankönyve/ 1881-ben 

jelent meg. Ebből időzzük a 0 4s a negativ eg4sz kitevőjű 

hatványok bevezetását: 

... Az eddigiek szerint a
m-n 

 jelenti az 

hányadost abban az esetben, midőn m az 
a 
n-nál nagyobb szám. ... '_Ia azonban m egyen-

lő  n-nel, vagy annál kisebb, az ari-n je-

lezásnek nincs ártelme, mert egykor a hat-

ványkitevő 0 vagy negativ szám; a kite-

vő pedig azt jelentette, hogy hányszor kell 

az a-t mint szorzót felirni, tehát eddig 

csokis pozitiv eg:sz szem lehetett. 

Minthogy az #1 111-n  Árt s lme m4g nincs 

lefoglalva, ha 

m = n 	vagy m < n , 

ezt .aegállapithatjuk, ugy, hogy az 

am - am-n 

k4plet, mely oz m } n esetben müvelet-

szeb4ly kijelent se, a másik k=t esetben 

értelmezás4t adja amaz uj jelz4snek, mely-

ben az alap kitevője z4rus, vagy negativ 

eg-z sz^'n. E szerint ugyanis  legyen: 

ao 	1  .  

bárminő szára4rt4k is a 

a- k = 1  

ak  • 

an  

ás: 
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E jelzés még nem lévén lefoglalva, beve-

zetése mindenesetre jogosult. De ez még 

nem elég. Ki kell mutatnunk, hogy a hat-

ványra vonatkozó  müveletszabályok ugyana-

zok maradnak, ha  a  kitev3 zérus, vagy ne- 

gativ egész szám. ..." 

Ha ezeket az idézeteket összehasonlitjuk Mocznik és 

Lutter könyviből vett idézetekkel /36. oldal/, akkor szem-

betUnően látjuk az 1870-es évek vitiinak óriási eredményét. 

(König első mondataival /és a későbbiekkel is/ brezhetőv; 

tette a matematikénak a gyakorlattal való kapcsolatát, a 

matematikát emberközelben mutatta meg. Mondanivalói logikus 

!elépitésüek, azokat világosan fogalmazta meg. A G és a 

negativ egész kitevBjii hatványok bevezetésénél rámutat az 

értelmezés jelentóség4re. Ez Mocznik rége' bi könyveiben is, 

és Lutter könyveiben is teljesen elsikkadt. 

König a "nemleges" szánokat negativoknak nevezte. Ez 

annak idején szokatlan lehetett, de ma is éppugy beszélünk 

a negativ szómokrál, mint ahogy ő, az 1879-ben megjelent 

könyvében. 

König könyve m;gsem lett átütő sikerű, sőt sokan ide-

genkedtek tőle. Néh ny fogalom meghatározáisát, néhány monda-

tát elvontnak, nehezen -érthetőnek, néhol tulságosan igényes-

nek ter.tották. Volt aki azt mondta: "sokat filozofál". 

A könyv vitéja a  tanáregyesület közlényében kezdődött, 

de Kinig könyvétől hamar eltávolodott: Lutter N ndor köré-

nek 4s Kármán Mór kárének vitájávé szélesedett és más tá..rgy 

tank ingvére is kiterjedt. A "Magyar Taniigy" Karmán folyóira- 
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tának szimitott, a  "Közoktatás"-t Lutt er adta ki. izekben 

olyan Slesen folyt a vita, hogy a ta-i íregylet v.'lasztmánya 

elé ir<"sbeli panasz /28/ is keri_ilt: 

"... e hang Ss modor, hn megtorlatlanul 

marad, utánzásra talál 	aláássa a ta- 

nári ka- j6 hirnevót, elvi ellenfelekből 

személyes ellens5ge'cet csinál, ami kocz-

káztatja tanitásun'c egysWt, és  azt a 

kölcsönös tiszteletet, mellyel egymásnak 

törekvese, fáradsága iránt viseltetnünk 

kell ..." 

A vita egyik r4sztvevője azt írte., hogy a kortrsak, azok 

=.kik ismerik a "viszonyokat", sok mindenen mosolyognak. i :"eg-

jásolta, hogy a: jövő szá;. adban - sőt már 25 4v mulya - , ha 

az emberek olvassák a magyar tanügy törtSnetét, bajosan fog-

nak eligazodni a "talányokon". 

König könyve a nagy vl.tának nem volt igazi tárgya, hi-

szen senki sem akadt, aki komoly érvekkel tudta volna timad-

ni. Mégis König Gyula 4s a kin-rvkiadó 1,:4r4s4re Beke llanci 

1392-ben /jóval a viták befejazése után/ átdolgozta a könyv 

első rszét, majd később a  további fiizeteket is.  Ez  az -ít-

dol??ozott második kiadás 1897-ben egy kötetben jelent meg. 

Az ítdolgozott König könyvhöz az előszót is  eke  irt9. 

Sorai rávil ígitanak a Káinig könyv srtÁkeire is, ás  azokra az 

okokra is, amelyek az átdolgozlíat indokolttá tettdk: 

"Mindnyájan tudjuk, hogy a  munka annak ide- 

jén uttörő volt; először sz 3ilalt mag tan- 

könyveinkben a mathemmtikai gondolkozs, 
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mely hadat izent minden üres formalizmusnak 

és hivatva volt arra, hogy lelket öntsön 

mathematikai oktatásunkba. Mindnyájan tud-

juk, hogy a könyv jór3szt el is 3rte a 

czélját. Nem mint a tanulók kez be adott 

tankönyv, hanem mint a tanárnak szolgáló 

vezórfonal. z eszrriák, melyek először tr-

gyaltattak hazai irodalmunkban ilyen módon, 

pontosan, világosan, teljes összefUggásben, 

teret hóditotak. ... Megtette kötelességét, 

immár helyébe léphet egy másik, melynek 

szelleme ugyanaz, csak formája más, mely a 

közópiskolai tanitás gyakorlati igényeit 

inkább figyelembe veszi." 

Az átdolgozással a szakmailag kifogástalan ás példamu-

tató könyv módszerbben is hasonlóan kiemelkedő lett. 

Az 1879-es tantervnek megfelelő könyvek közül Königé 

volt az első, a régi tankönyveket szerzőik a következő esz-

tendőkben adták ki. Császár Károly algebra könyvének 1881. 

évi teljesen átdolgozott kiadásáról a kritikus mer 3szreve-

szi "König algebrája I. füzetének megjelenése után tört4nv4n 

az átdolgozs, nem csodálkozhatunk azon, hogy a szerző mun-

kájóna-c megfelelő riszát azon könyv szellemében dolgozta át". 

Mocznik könyvei Klamarik János fordítása alapján Wagner 

Alajos átdolgozásában jelentek meg. Régebbi hibáin javitott, 

de a jobb Mocznik algebra is messze elmaradt König könyvétől. 

Mocznik geometriájánál Wagner ügyesen változtatott a könyv 

merev módszerén ás a korabeli kritika szerint "jobb geometriai 
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tankönyvünk a magyar irodalomban ez idő szerint nincs". 

1879-ben ötödik kiadásban megjelent Lutter algebra 

könyve, ez azonban még nem az 1879. évi tantervhez ke cso-

lódott, hanem egy olyan tervezethez, melyet korábban - egy 

ideig - ugy tekintett a szakbizottság, mint véglegest. Ezt 

a tervezetet azonban elvetették, igy a Lutter-féle algebrá-

nak az 1882. évi kiadása az, mely az uj tanterv alapján i- 

rődott. Anyagban követi az uj tantervet, de a tétel-közpon-

tuságon, módszerén nem tudott változtatni. 

Maaritz Rezső is (dolgozta algc bra könyvét, de az sem 

közelitette meg König könyvének szakmli értékét. 

1879-ben jelent meg Bónis Károly "Egyetemes számvetés 

vagy algebra középiskolai vagy magán használatra" cimii mun-

kája. Előszavában a szerző elmondja, hogy könyvében több o-

lyan elnevezést használ, amelyek a közkézen forgó algebra 

kö n-vekben nem találhatók. Bónis régi magyar matematikai 

könyvekből gyűjtötte Össze azokat a  kifejezéseket, amelye-

ket a használatban lévőknél jobbnak talált. /Nála a pozitív 

szám "célirányos", a racionális "seres", az irracionális 

"szertelen" stb./ Ugy tinik, hogy főcélja az volt, hogy e 

régies kifejezéseket elterjessze. Ez a szándéka azonban sem-

mi sikerrel sem járt. 1879-től, König könyvétől kezdve a 

"matematikai műszavak" vit-"ja feledésbe tnerUlt. 

Az 1890-es években F. Kiss Mihály, Sárkány Lajos irt ás 

adott ki  uj  tankönyveket. Ezeket - átdolgozva - még a Kg. 

század első Svtizedében is megjelentették, de csak szik kör-

ben terjedtek el. 

A tanterv és az utasitások bevezetésivel, az uj köny- 
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vek megjelenésével nem zárultak le a matematikaoktatás meg-

ujitását szolgáló törekvések. Komoly mondanivalóju szakdi-

daktikai irások jelentek  meg  az 0rszá -os Középiskolai Tan r-

egyesület Közlönyében, a Magyar Tanügyben, a Magyar Pedagó-

giában és más kiadványokban is.  

1891-ben megalakult a Mathematikai ás Fizikai Társulat;  

1834-ben Arany Dániel meginditotta a Középiskolai Matematikai  

Lapokat és ugyanabban az évben a Mathematikai ás Fizikai Tár-

sulat megsz E.rvezte az első országos rnete rnatika tanulóversenyt.  

Az 1880-as évektől a gimnáziumi oktatásban részesülők  

száma növekedett. 1879-80-ban az akkori Magyarországon 151  

gimnázium és 34 reáliskolában 2280 tanár 38550 tanulót tani-

tott. 1899-1900-ra a káitipiskolák száma 6,4 , a tanárok szá-

ma 33,3  ,  a tanulók száma  50,5 "r-kal nőtt. Az ország gazda-

sági helyzete kedvező volt. F k iit évtizedben sok gimnázium  

költöztt előrelátóan tervezett, gondosan felépitett uj épU- 

letbe.  

~.z 1879-80-ban kiadott rendelkezés{ és az 1883. évi  

köz :piskolai törvény a nagy 1 -itsz 'runövekedés mellett is meg-

felelő keretet biztositott a belső munka javitás->ra. A mate-

matika oktatásban különösen kiemelkedő az a minős á gi fej-

lődés,mely az uj tantervvl és utasitásokkal kezdődött 4s  

fokozatosan erősödött.  

A matematika tanitásának többé-kevésb nyugodt fejlődé-

se mellett a '3imnázium ás a reáliskola hivei között feszült-

séget keltett a két iskolatipus tantervének különbsége, 4s  

az, hogy a két iskola a további egyetemi tanulmányokhoz  
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kiildnbözó jogot adott. Ebben az időben Nmetorszban ki-

sőrleteket kezdtek az egységes középiskolán/k, a reformis-

kolának a megteremtésőre. Nélunk is felvetődtek hasonló el-

képzelések, a napilapok és folyóiratok sokat foglalkoztak e 

kórdssel. 

1889-:nen a minisztérium költségvetős parlamenti vitá-

jában a miniszter /Csáky Albin/ cólul ti:ztr ki az egys éges 

köz;piskola megteremtésót. Ennek megvitatására 1892-ben ór-

tekezletet hívott össze. Résztvevői között ott volt Eötvös 

Lóránd, Kármn'ín .'Kár, König Gyula,  Beke 'anó is. A tötbna .pos 

őrtekezleten a miniszter az egységes középiskolát saját esz-

mjánek vallotta ős kijelentette, hogy k -Irdését nem pedagó-

giai var,v didaktikai szempontból itóli meg, hanem szociális 

ős t:rsadalmi oldalait tekinti fontosabbnak. Az első hozzi-

szóló E;itv?is Lóránd volt. Elmondta /29/, hogy nem minde nki 

lelkesedik az "egyságes" jelszóőrt. Azt kivénta, hogy jó is- 

kola legyen. Ehhez jó iskolarendszer 4s jó tanárok kellenek. 

Eötvös ez utóbbit fontosabbnak tartotta. Kósőhb kifejtette: 

"Gondoskodni kell a tanárok szellemi s 

anyagi haladásáról. Ez a gondoskodós abban 

áll, hogy csak miut'n kellő kiképzIst nyer- 

tek, vigyük őket erre a pályára, továbbá, 

hogy ha már pályájukon miiköd.nek, t'1_zzünk 

elójUk erkölcsi s anyagi jutalmazással oly 

cólokat, melyek folyton buzditják őket ..." 

A miniszteri órtekezlettel kb. eg-időben ,a tan-áregyesü-

let szakoszt'lyai is megvitett-.'k sz eg "es tárgyak közápisko- 

l ai oktatásának helyzetét. Ennek keretiben Beke Manó "A mathe- 
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matika az egységes középiskolában" cimti előadásában /30/ rá-

mutatott az akkori matematikaoktatás hibáira. Ezeket h`ron 

pontban foglalta össze: 

1/ A szAmtnntanitás nem fF jleszti ki a szmérzáket, a 

tanulók e környezet"k vary a természeti jelens4gek számbeli 

viszonyainak logikai összekapcsolására é^z4ketlenek maradnak. 

2/ Nem fejleszti a t4rszem14letet. 3/ A matematikaoktatás leg-

főbb hibája, hogy messze van a tanulók ism retkör4től. Ahogy 

a szám4rzák nem fejlődik ki, ugy a  matematikai gyakorlati ár- 

zák sem bontakozik ki. A matematikai absztrakciók magukban 

nem  olyan fontosak mint sokan hisz_'.k, mert formális kápz?st 

minden tárgy i.yujthat 4s formális icépzás materiális tartelon 

n4lkUl nem is k4pzelhető. 1!?ikor a matematikai ismereteket a 

fizikában alkalmazzuk, akkor a jelenség matematikai oldalát 

kell kidomboritanunk, mintegy a vázát kell előállitani. Ezt 

csak ugy lehet elsajátitani, ha megszoktuk a matematika gya-

korlati alkalmazását 4s nem  411nk mindig az absztrakciók vi-

lágában. 

Az emlitett hibák kijavitására léke javasolta, hogy a 

száratantanits a tanuló ismeretkörébe vgó 49 azt fokozatosan 

bővitő anyagon tört4njen, 	számtan ne alkalmazzon más eljá- 

r st, mint amit a tiszta jézan ész parancsol. Az algebra a-

n -,ragát redukálni lehet és redukálni is kell. N4h4ny formális 

dolog, pl. a négyzet- és köbgyökvonás algoritmusa, elmarad-

hat. A geometriában a titeleket eg máss ,-1 szorosabban geo-

metriai 4s nem logikai  kapcsolatba  kell hozni. A kupszelete-

ket 'analitikai módszerrel kell tárgyalni. Arra a kárdásre, 

ho^y milyen módon lehet közelebb vinni a matematika oktatását 
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a gyakorlati slethez, az akkori tan3rkipzés reformját java-

solta. 

A miniszteri értekezleten is,  a  tanáregyesület vitáin 

is nagy különbsége voltak a risztvevők váleményei, elgondo- 

lásai között. liem is szÜlete_tli olyan határozat, uiely gyökeres 

reformot jeleltett volna. As egységes középiskola gondolata 

azért tovább iit, s azt eredményezte, hogy 1899-ben a két 

iscolati)usban egyidőben, azonos szempontos figyelembe véte-

lével tört5nt tantervváltozás. 

Az 1899. évi tanterv 

Az uj tanterv összeállitásánál hrom főc lt tartottak 

szem előtt: a  gi:názium és a reáliskola közötti kUlönbség 

cs .i ckentás át, ezzel az egy s  ;ges j ogositá au középiskolához 

való közelizést; a tanulói tulterhelés csökkentést ás a ma-

gyar irodalom, a magyar történelem anyagának több oszt:ayra 

történő kiterjesztését. /A természettudományok is a modern 

nyelvek tanitásának a jelentősige is nőtt./ 

Az 1899. évi tanterv az 1879. évihez képest inkább mó-

dositásoka.t jelentett, ue'1 kivárta megváltoztatni az egész 

tantervet, csak az anyag helyesebb kiv'lasztás.ét, c`lszerübb 

elrendezésit akarta elérni. A n..-teaatika ór•aszsma majdnem 

változatlan maradt, mindössze az első o ztllban emelkedett 

eggyel, igy a nyolc évfolyamban heti 26 lett. Lényegesebb 

volt a clkitüzásek változása. 

"Cél: Biztosság ás ügyest g s. sz4molásban 's a gyakor-

laLi élet egyszerUbb számbeli viszonyainak felfogásban. 
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A tantervben -:regszabott matti rnatikai anyag riszeine% 

összefüggő ismerete ás lehető önállóság alkalmazásukban." 

A gyakorlat szempontjainak előt4rbe helyezése nemcsak c lki-

tüzés volt, valóban megtörtént. A tanterv az alsó h"rom osz-

tályban az anyag t3teles felsorolásán kivUl a feladatok tárgy-

kört is előirts. Ezek az I. osztályban az iskola, a város, 

az ország eLyszerübh statisztikai viszonyai, a család ház-

tartása, a üazai földrajz és történet fontosabb adatai, a II. 

osztályban a tanuló előtt is raertebb gazdasági élet, valamint 

a hazai statisztika 4s földrajz megfelelő adatai, a III. osz-

tályban a kereskedelmi is éllami életben előforduló egysze-

rttbb viszonyok; a takarékpénztárnak 48 bankok n4mely számi-

tása /takar4kbetátek, árt4kpapirszámit(s, v-'ltó-discontálás/, 

stb. voltak. 

A geometria- ás a rajztanitás összefonódása Hegmaradt, 

de az is gyakorlatibb lett, ezzel együtt hatékonyabbá vált 

a geometriai fogalmak  4s az alapigezsáok :Hegismertetése is, 

a megfi;yelőkészság ás a kézügyesség fejlesztise is. 

Az algebra 4s a geometria tanterve az alábbi: 

"IV. osztál  /3 óra/ Bevezetés az algebrába 

az ismert szmitási eljárások kóaletbe fog-

lalásával. Öspzeadás ás kivonás eg sz szá-

mokkal. A negativ szám. 	pozitiv 4s nPga- 

tiv számok összeadása kivonása 4s szorzása. 

A hatvány. Káttaguak négyzete 4s köbe. Szá-

mok nágyzetánek 4s köbének kiszámitísa. 

Osztás 4s a tört számokra vonatkozó művele-

tek. Elsőfoku egyenletek egy ismeretlennel, 
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kiterjeszkedve az ar'nyok tanára. 

Az algebrai tanitásban is folytonosan 

gyakorlandó a számolás. 

V. osztály /3 óra/ a/ Algebra: Elsőfoku 

egyenletek kit 48 több ismeretlennel. Nágy-

zetgyök ás a misodfoku egyenlet megoldása, 

kapcs,latban a geometriában előforduló szá-

mitásokkal. Köbgyök. Számol is gydkmennyisá-

gekkel. 

b/ Geometria: A planimetria főbb t'telei 

a körm4rís kiv4telável. /A  planimetria t4-

telek közöl mindazok kihagyandók, melyek a 

tárgyalás rendszeres menet4nek meg-rtásére 

nem szUksigesek./ 

VI. osztály /4 óra/ a/ Algebra: A hatványo- 

zás 4ltalánositása. /Negativ kitevők is al- 

kalmazásuk a 10-es számrendszerre; tártki- 

tevők/. Briggs-féle logarithmusok 4s alkal- 

mazásaik. Az ar.ith-netikai is viges geometri-

ai haladvány. 

b/ Geometria: A kár kerülete is  területe. 

- Sikháromszögtan: a hegyes szög fUggv4nyei, 

kapcsolatban a derákszögti háromszög kiszitui-

t x s xval. A szö;-függvények általános ártelme-

záse. Szögek összegnek 4s különbsáenek 

függv4nvei. A sinus-t tel, cosinus-t' *:el és 

tangens- totel, s alkalmazásuk a h'roraszög 

megoldására. Néhány egyszerlbb földm4r4si 
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és magass(gm4rési feladat meí;oldása. 

VII. osztály /3 óra/ a/ Algebra: L kamatos 

kamat- 4s 	lehetőleg kiter- 

jeszkedve egyes fontosabb államkölcsönök 

ismertetésére. A v#gtelen geometriai halad-

vány, kapcsolatban a szakaszos tizedes tör-

tekkel. A gin sodfoku egyenlet elm'lete. A 

másodfoku függvény szíls- értéxei. 

b/ Geometria: A pont koordinátái. Két 

pont túvolság_nak kiszámitása. Egyszer'ibb 

algebrai kifa j ezésck grafikus ábra .zolúsa. 

A stereometria legfontosabb títelei. A ha-

sáb, gula, heager, kap I s ömb felszine és 

köbtartalma. 

VIII. osztály  /2 éra, a/ Algebra: Ko:nbiná- 

ciók. Kétt ak pozitiv egész  hatványai és 

a Pascal-fele h:".romszög. - Az algebra ösz-

szefoglaló áttekintése. 

b/ Geometria: A gömbháromszögtan cosinus-

tétele ós alkalmazása geográfiai helyek t_í-

vols:!gai_nak -A ghatározására. - A geometria 

összefoglaló áttekintése." 

Jelentős, hogy a tanterv az eddic :ieknél rszletesebben 

Foglalkozik az algebrába történő bevezetéssel /és közben is 

előírja a számolást/. Nagy jelentőségű az is, hogy a VII. 

osztályban előirt anyag lett a, másodfoku függvény szélső 4r-

t4ke. Ez volt az első óvatos lépés a f'iggvények középiskolá-

ban történő tárgyalásihoz. Eze'cen kiv'i1 az anyag csoportosi- 
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tás4ban, sorrendjelben kisebb nag7obb változások voltak. 

Micidezeket alapos szakdidaktikai meggondolások indokolták, 

:s ci ljuk az 1879. évi tanterv java tósa volt. 

A tantervhez kapcsolódó módszertani utasitások 1903-ban 

jelentek meg. Ezek alapelvei azonosak az 1880. övivel, de ki-

dolgozásuk részletesebb, gondosabb. Minn  kiemelést ;rde;nel 

egy nagyon lényeges megállapitása /31/, melyet as 1880-as 

utasitás ne.a tartalaazott, i s a késő )biek nem vették át /pe-

dig mindig időszeriu volt és ma is az lennel: 

"Az alapvetésben igen óvatosnak kell lennünk. 

Itt követhetjük el a legnagyobb és sokszor 

a tanit,:s egész ideje alatt helyrepótolha-

tatlan hibát, ha kelleténél ,gyorsabban ha-

ladunk és az uj fogalmakat halmozzuk, mie-

lőtt azok az alkalmazásban szereplő külön-

féle tulajdonságaik alapos .regismerése ut-

ján a tanulók vérovi váltak volna." 

A tanterv ós az utasitások bevezetése zökkenőmentesen 

történt. A ktnértékü válto-tatást a tanárok jónak ós indo-

koltnak tartották, azokkal egyetirtettek. A legkomolyabb k;-

fogás az volt, ho g y a VIII. osztályban a tantc=rv mindössze a 

kombinációkat irta elő, a- utasitás viszont a kombinatorika 

elemeinek ismertetésire adott tanácsot. A két rendelet össz-

hangjával a tanáregyesület L özlönye is többszir foglalkozott, 

de erre a látszólagos ellentmindásra maga az utasitás adott 

választ azzal, hogy a kombinatorika tanit'sát gondos előki-

szit5ssel, az egyes feladatok tisztázást konkrét algebrai 
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48 geometriai példákon való bevezetéssel javasolta. Olyan tár-

gyalást ajánlott, melvn4l a kombinatorikai gondolatmenet nem 

tonik ujnak. 

A r gi és  az 18)9. 3vi tanterv közötti  csak1y különbség 

biztoitotta a tankönyvek fol ::Ttonosságát. 

Az övtizedekkel korábban elterjedt tankönyvek korsze-

rüsitett v 'ltozatai nagyrészt tovább 41tek. Mocznik könyveit 

Lévay Ede, Wagner Alajos, Walther Béla-Kaufmann György dol-

gozta át. Lutter N4ndor könyveit aa uj tanterv szerint t.berling 

József rendezte sajtó alá, Ábel Károly mértanát Lévay Ede 39 

Polikeit Károly. Csupán Császár Károly és Mauritz Rezső köny-

vei nem jelentek meg ujból. 

Az algebra könyvek közül magasan kiemelkedik a Kö'iig Gyula-

Beke Manó könyv, melynek ujabb kiadásai sorban jelentek meg. 

1913-ban,  VII.  kiad 's ín szerzőként egyedül ?3eke Manó van fel-

tintetve. A könyv előszsvában olvashatjuk: "... König Gyula 

arra való tekintettel, hogy a munka már igen jelentékeny 

tozáson ment át, többször kifejezte abbeli óhaját, hogy a cim-

lapról most már az ő neve hagyassák el ...". 

Uj szerzők is jelentkeztek műveikkel. 1901-ben jelent 

meg Borcsay Dávid algebra 4s geometria kiryve. /Ez a tankönyv 

- későbbi átdolgozásaival - 50 esztendeig volt hasznrlatban./ 

Suták József algebra, Lóky 3:1a geometria, majd Márey Gyula 

algebra könyve rövid idő alatt elterjedt és elég sziles kör-

ben használatos is volt. Néhány további próbálkozásnak alig 

volt visszhangja. Arany Dániel 4s Szijártó Miklós nagyon jó 

felépitásü algebra tankönyve sem terjedt el eléggé. 

A tanulói létszám ás az iskolák számának az emelked sável 
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a tankönyvek szerepe 4s jelentős4ge nőtt, de - furcsa ellen-

tétkánt - a pedagógiai irodalom csak általánosságban foglal-

kozott velük. A tank6nyvkritik4k megszűntek, csak a Hivatalos 

Közlönyben jelent meg a  tankönyvek engedélyezést indokló 

"birálat". A tanáregyesület folyóiratában 1905-ben közölt 

olvasói levl is hiányolta a kritikák elmaradását. Javasolta, 

hogy a tanáregyesület foglalkozzon a tankönyvek hibáival, hasz-

nálhatóságával. Komoly tankönyvbirálat m4gsem került a szakla-

pok hasábjaira. 

Az 1879. 4v1 tantervnél emlitettük, hogy ínár akkor fel-

vet5dött a függv4ny fogalmának a bevezet4se, de azt a Közok-

tatási 'Tanács nem hag:.ta jóvá. König Gyula könyve a "hivatalo-

san kötelező" anyagon tul kitekintsst is nyujt: megemliti a 

függvény fogalmát. 

1899-ben a "függvény" szó már szerepel a tantervben. 

Azóta .mindinkább előtérbe kerül. Nagyon tanulságos nyomon 

kóvetnInk, hogy a függvény fogalma hogyan jelent meg tanköny-

veinkben 5s 100 esztendő alatt milyen fejlőd5st mutat. 

Id4zünk nóh4ny tankönyvből: 

König Gyula: Algebra köz4piskolák számára IV. füzet, 1882. 

/14. oldal /: 

"... Mi-éden algebrai kifejezésnek ugyanis, 

mely adott számokból 4s betükből van össze-

rakva, "rt ke általánosságban változik, a 

mint a benne előforduló betük sz1m4rtékát 

változtatjuk. Igy pl. 2 x + 3 , ... 

Az effile kifejez4sek órtáke attól függ, 
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hogy az x értéket mikép állapítjuk meg  

és égeri ezért az ily kifejezéseket az x 

függvényeinek mondjuk ... Ellentétben egyéb, 

a függvény alakjában előforduló szúmérték-

kel, x értékét v<íltoztatnatónak képzel-

jük és épen ezért az x-et változónak /vari-

abilis/ nevezzük, ... k változó értéke min-

denkor meghatározza a függvény értékét 

/gyökvon ' snál, többárt íkü müveletnél a függ-

vény értékcsoportját/. A változónak minél 

több értékére ismerjük a függvény hozzátar-

tozó irtékát, annál jobban jellemeztetik a 

függvány által kifejezett számtörvény, a 

függvény "menete" ama táblázat által, mely-

ben két rovatban egymás mellett irjuk a 

változó és függvény értékét. /pl. .../ Az 

ily táblázat azonban sohasem teljes, mert 

akárhány értékre nézve végezzük is a számi-

tást, mindig van a tábla határain tul és a 

tábla egyes számai közt fekvő számtalan ér-

ték, melyre nézve számitást nem végeztünk. 

A t4blázatos összeállitís azonicivUl 

semmikép sem nyujt átnézetes képet e  fOgg-

véuy menetéről; a téblázatról nem látjuk a 

függvény értékváltozásainak jellemző sajt-

ságait. A függvény menetének ilv sze!nl4lhető 

képít a geometria ábrázolás által nyerpk. ... 

Itt is természetesen csa megközelitésről 
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lehet Fz6, mert e girbnek pontjait is 

csak véges sz'rnmal lehet meghatározni ..." 

Algebra  a  középiskolák felső osztályai számára a Mocznik - 

Klamarik-f4le algebra alapján írta dr. Wagner Alajos. 1903. 

/238. oldal/: 

"- f'.iggv4nyről általában. Ha valamely 

/ax + bx + c/ algebrai összegben x vál- 

tozó /variabili4/ szám, mig az a, b, c coef-

ficiencsek x-től független álla.ndn /con- 

stans/ számok, akkor az x bármely önké- 

Y,vpsFn r«egválasztctt ért ikéhez az /ax 2  + 

bx + c/ algebrai összegnek csupán egyetlen-

egy ért'ke tartozik. Minthogy ; föltett al-

gebr-d összeg értéke x v`ltoző ért:kétől 

függ, azért az algebrai összeg x -nek a 

függvénye. Igy pl. ugyanannál az egyenle-

tes mozgásnál a befutott ut az idd függvé-

nye; ..." 

Borosay Dávid: Algebra a középiskolák számára 1901. 

/274. oldal/t 

"Azon ifLnnyis eget,amely - 00 és + c)c kö-

zött vagy két adott v75ges határ között min-

det lehetséges ért ket fölvehet, változónak 

nevezzük. 

Ha  két v "1tozó, pl. y és x oly ösz-

szefüggásben van egyen ss ,il, hogy y-nek az 

x ért kezitől függnek, akkor az y-t az a 
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függvrány5nek, az x-et pedig fiiggetlen vál-

tozónak mondjuk. ..." 

'.rang Dániel - Szijártó Miklós: Algebra a középiskolák felső 

osztályai számára Második róez a VI. - VIII. osztály anyaga 

1904. /177. oldal/: 

"A függviny /functio/ ártelmez5se.  

... Mivel valamely algebrai kifejez4snek az 

értöke az illető algebra kifejezésben sze-

replő betűknek az értökétől fUgg, az algeb-

rai kifejezést a benne előforduló betümeny- . 

nyiségek függvónyének, funkciój ának hivjuk... 

... A függv ny 3rtelmeziséből következik, 

hogy minden függvDny lényegében vwive egyen-

lőség, s hogy viszont megforditva, minden 

egyenlőségből annyi függvényt irhatunk fel, 

ahány különböző betűmennyis©g van az egyen-

lőségben ..." 

Az uj tantervvel is az uj tankönyvekkel azonban nem ol-

dódtak meg a  matematika  tanít +.sónak gondjai. Ezekben az esz-

tendőben az iskolai oktatás reformjára törekvős mozgalommá 

volt. Kezdete Angliában, Franciaországban, 2'^metországban a 

korábbi évtizedekre tehető. 

A mozgalom sokrétii volt. Nómetországi v"ltozata az 

"Orvosok -'s természetvizsgálók t:rsaságához" kapcsolódik. A 

társaság törekvese az volt, hogy a termószettudományi é$ tech-

nikai pályákra törtünő helyes elők:szít;s órde-eben az iskolák 
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ne adjanak sem egyoldalis klasszikus görög--latin müvelts get, 

sem egyoldal4 term'szettudow nyos-matematikai -aUvelts get, 

hanem a sulyának megfelelően biztoaitsák a termószettudomá-

nyi, ,aa.tematikai otatás . ltal lnosan 	'rt5keit. 

Felix Klein a matematikai felsőoktatás reformján dol-

gozott, 1s ehiez -regfelelő középiskolai alapot kiv_'nt Lizto-

sitani. i különböző sz'lak találkoztak ás kialakult a  mate-

matikai oktatás reformmozgalma. 

F. Klein határa 1906-ban - az Országos Középiskolai 

'Lanregyesület kereten belül - nálunk is megalakult a közép-

iskolai matematikai oktat-ás reformbizottsága. Elnöke Be :e Manci, 

jegyzője Mikola Fa'nűor lett. 

A 24 tagu bizottság körültekintően, alaposan dolgozott, 

javaslataik megfontoltak voltak, fig«ele k a r szletekre is 

kiterjedt. 7h rom évi újunka ütun "fii középiskolai matematikai 

tanitás reformja" cimmel egy 216 oldalas kötetben besz moltak 

eokrétü tev kenysigi.kről. Ebben tJbb tanulmányt tettek közzé, 

köztik a bizottság hat5_rozatair6l és javaslatairól szóló je-

lentést is. 

A jelentős 17 oldal terjedelmű. Ebből a c ;lkitüzés meg-

fogalmazásit /32/ szó szerint id:izzük: 

"A reform elve rövided igy fejezhető kis 

Legyen a matematika tanitása olyan, hogy 

a tanulóben kifejlődjék annak tudata, mily 

fontos kulturális tényező a matematika. 

Azt akarjuk, hogy a középig olábnl kikerUlő 

tanuló bizonyos foku ;notematikai iskolázott-

ságot vigyen ki az ületbe; az a reményünk, 
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hogy ily módon a "matematikai gondolkodásmód" 

bele hatol a közéletbe. A tanulónak látnia 

kell, hogy a matematika mennyi sz`llal van 

összekapcsolva a gyakorlati élettel, a tu-

dományokkal S s egósz világfölfogxsunkkal. 

:lert csak olyan ismeret gyakorolhat hatást 

az emberek vndolkoz. smódj '.íra s amely nincs 

izolálva, hanem rendes eszméinkkel és szo-

kott tevéken_ység1nkkel szoros kapcsolatban 

van." 

Konkrét javaslatait tömören foglaljuk össze: 

A reformbizottság javasolta az idejétmuit anyagrészek 

törlését, az anyag célszerű elrendezést, alsóbb fokon a 

sz: rntan és m rtan egy-fittes tanit4s "t, a sik- 1s térgeometria 

párhuzamos tárgyalását, a fUggv4nyfogalornnak a tanitás közép-

pontjába való helyPz4s4t. Metodikus javít' eok kőzött az 

absztrakt fogalmak gondos elókészitésít kivánta. /Pl. a függ- 

vényszerű gondolkosra való nevelés merésekkel ás grafikonok 

készitésével kezd FJét az I. osztályban./ Javasolta az anali-

tikai módszerrel könnyen t írgyalható görbék főbb tulajdonsá-

gainak ismertetését, a differencil- 	integrálszámitás ele- 

meinek a közápiskolrií oktatá sba való bevonását. Kivánta a ma-

tematika ás a fizika szorosabb kapcsolatát. A táblázatok és  a 

logarléc jelentőségivel is, a  számolókészség fejlesztésivel 

is foglalkozott. Reálisan l á tta a inegvalósitás nehézségeit, 

ezért a befejezésb n a tanárképzés javitásával és a végrehaj-

tás módjával is foglalkozott. Ajánlotta módszertani folyóirat 

índitását. 
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Befejező mondata: 

"Ciciden pedagógiai  reform sikere  első 

sorban a tanárok önzetlen is önfeláldozó 

munkásságától függ." 

A tanulmin;rkötet közzétételével a reformbizotts:{g min-

den érdekelttel megismertette elgondolásait ós a mozgalom-

nak sok hivet szerzett. .idolgozott javaslataik lassan min-

denkit meggyőztek és a követ':Fző ívtizedekben azok fig yelem-

be vitele aílkül a matematikao'rtatás tervezőse lehetetlennő 

vált. 

A reformbizottság javaslatai után sokan termszetesnek 

találták az analizis elemeivel való foglalkozást. A tsnk3nyv-

szerzők uj kiadásu könyveikben a tantervi anyagtól elkülönit-

ve, "Függelék"-ben, bővebben foglalkoztak a fÜggv4:''nyekkel és 

bevezetést adtak a differenciál- 3s integrálszámitásba is. 

Az ig3nyesebb munka -n"=gmutatxsra ide;zzUk Beke Menti 

1913-ban megjelent "Algebra "  könyviből a  fig7v4ny fogalmé-

nak meghat=írozását. / rüggelék, 2. oldal/: 

"... y = f/x/ ezen azt ártjuk, hogy egy 

bizonyos eljárással /s34mitrással, szerkesz-

tSssel, táblázattal, kis rlettel stb./ min-

den x értékhez egy, hozzátartozó y szám 

érteket tudunk meghatározni." 

/Ezt összehasonlitve a Kinig Gyula könyvéből idézett .aggvény 

fogalommal, és nozzat íve, hogy a Köriig-Bene könyv 1897. évi 

kiadg-óban is Köriig meghatározása szerepel, kézzelfoghEitóan 

létszik a tfmk3nyvek időnkénti atdolgozásrn'''s, f-kozatos kor-

szerUsitésének szüksége és haszna./ 
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A  mateix tikai reformbizottság, tev kenys4:t a kivülál-

lók sziikköril szakmai munk únak tekintették, de az egész okta-

táara kiterjedő reform gondolata mér  széleskörU érdeklőd . st 

`ltott k_. . pedagógiai elmélet ós az iskolai gyakorlat kér-

déseivel sok tanulmány foglalkozott, gyakori tárna lett több 

folyóiratban, sőt a napilapokban is. Az Orsz.sgos Középiskolai 

Tanáregye& let reformúiryotts•gokat, vitákat, ankétokat szer-

vezett, de az iskolarendszer átszervezésére a hivatalos kez-

deményezés késett. 1913-ban  a  képviselőházban a miniszter mé-

gis kénytelen volt bejelenteni, hogy a középiskolák reform-

ját megvelósitják. A h.bo,u első két évében is folyt ez elő-

készitő munka,  de nem fejeződhetett be. 

Az egységes középiskolát és a természettudományi-gyakor-

lati oktatás erősitÁs é t kívánók, valamint a klasszikua /latin 

centrikus/  gimnáziumot féltők között nagy viták voltak. Ezek 

komolyságát muLa.tja, hogy,- az utó bbiak szervezetet is hoztak 

létre, folyóiratot is adtak ki.  "Magvar  Gimn ziurn" cim alatt 

jelentek meg "a magyar humanisztikus gimnázium  hivei egyesti-

letén.ek közleményei". / 5sszesen négy füzet jelent meg, az el-

ső 1917-ben, a negyediá 1928-ban./ 

Az I. vilá iháboru utáni tanterv  

A Magyar Tanácsköztársaság,az iskolák államositása után , 

létrehozta a nyolc osztályos iltalános népiskolát. 13rre Bit 

osztályos középiskolát terveztek, azonban ennek ctlkiti.izései 

csak az általános népiskola kibontakozása után valósulhattak 

volna meg. 
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A Tanácsköztársaság levesse után az 1910-es évek re-

formelőkészitő munkái folytatódtak. A régebbi elgondolásokat 

részben figyelembe vettak, de a társadalmi-politikai céloknál 

jobboldali törekvések érvinyes'iltek. 

trdekesságkánt emlitjük meg, hogy mér 1920-ban kidol-

goztak egy elgondolást, mely kílön a fiuknak, külön a línyok-

nak 9 osztályos gimnáziumot és ugyancsak 3 oszt1yos reális-

kolát tervezett. Ezekbe csak felvételi vizsgával lehetett 

volna bejutni. A gimnázium tantervébe 35 matematika óra sze-

repe t /zö,•nmel az alsó osztályokban/. 

1924-ben módositották az 1883. évi középiskolai törvnyt. 

A gimnázismnak a régi törv ényben megfogalmazott feladatait 

/melyek a kor liberális vonásait tUkrözték/ a módositás erő-

sen leszükitette és merevvé tette. Néhány képviselő a nemzet-

gyülés előtti vitában éles kritikával fordult a javaslat el-

len, de törv ny lett b( Tőle. 

Az 1924. évi törvény a girmáziurn ás a reáliskola mellett 

létrehozta a reálgimnáziumot is. A továbbtanuláshoz a három 

iskola h:romféle árelitségije azonos feltételeket biztositott. 

Igy a girinázium és a reáliskola között legszünt egy lényeges 

különbség, de az egységes középiskola nem valósult meg, sőt a 

háromfele iskola különbözősége ujabb zavarokat okozott. /1926-

ban a lányok középiskolai tanulását uj törvénnyel rendezték. 

Addig csak magántanulók lehettek. 1926 -ban leánygimnáziumot, 

leánylic umot ás leánykollégiumot szerveztek./ 

A törvény előkész :itő munkájában - több szakbizottság-

ban - sokan vettek részt. Most is nagyon éles viták voltak. 

Szenvedélyes harc folyt a latin és a természettudományok 
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óraszámának, a gimnáziumok és a reálgimnáziumok arányáriak 

megállapitásakor. 

A törvnnyel párhuzamosan az uj tanterv előkészit?sén 

is dolgoztak. A teljes tantervet csak 1926-ban adta ki a 

miniszter /az utasitsokat 1927-ben/, de átmeneti módositx-

sok már 1924-ben is voltak. 

Az 1926. évi tanterv a nyolc évfolyamon. 6 + 4 + 4 + 4  + 

+ 3 + 3 + 3 + 2 = 29 matematika órát irt elő ez 1899. évi 

26 helyett. Ez a növekedés ezonban csak látszólagos, ugyanis 

az !".-IV. oszt olyban megszűnt az addigi rajzoló geometria 

tantárgy. Ennek 10 órájából 4 matematika lett. Természetes, 

hogy ezzel együtt a rajzoló geometria keretén belüli geomet-

riai ismereteket a  matematika órákon kellett tárgyalni. A 

felső osztilyok eddigi 12 matematika óréja 11-re csökkent. 

Az 1926. évi tanterv a korábbiaknál sokkal terjedelme-

sebben sorolja fel a megtanitandó anyagot. Ezért itt nem tud-

juk Közölni, csak a célkitüzésót 4s egy  r é szletét idézzük szó 

szerint. 

"Cl ::4 	3iztoss4g 4s ügyessé; a szAmolásban 

és a gyakorlati élet egyszerűbb számbeli 

viszonyainak felfognsában; készség törvóny-

szerii kapcsolatok mathematikai kifejezésére 

és tudatos alkalmazására. Eleven térszem-

lélet." 

A c flkitüzések ma;;ukban foglalják a fUggv4ny fogalmának 

előtérbe hel .:-ezést. A kiadott utasitás ezt ugy fogalmazza, 

hogy a tanterv "... a tanitég gerincévé a fUggvnny fogalmét 

és a vele jnró grafikus eljárásokat teszi." Ez lényeges 
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változást, korszerűbb szemléletet jelent. Az is lényeges vál-

tozás, hogy ez a tanterv megszüntette az algebra és geometria 

éles elkUlöni.tését. 

Előirt anyag lett az első- és másodfoku egyenlőtlensé-

gek grafikus . .egoldása, a trigonometrikus függvények és áb-

rázolásuk. Elmaradt a "köbgyök" kfilan emlitése, a köbgyök-

vonás algoritmusa. Lényegesen bővült a koordináta-geometria 

anyaga. Egyértelműen kötelező lett a kör, parabola, a közép-

ponti helyzetű ellipszis és hiperbola egyenlete. 

"A számtani ps martani, haladvány általános tagjának 4s 

összegének képlete" eddig a VI. osztályban szerepelt, most 

a IV. osztályba kerrilt. A VI. osztályban a "végtelen sor ösz-

szetartásának fogalma, ' végtelen geometriai haladvány" ma-

radt. 

Teljesen uj anyagként keriilt a tantervbe: 

"A parabola érintőjének iránytangense. 

trintő iránytangense és sebesség mint  diffe-

renciálhányados. NShány egyszerű függvény 

differenciálása /®x + b, Px + bx + c, 

zn  , x  , \/. Görbék emelkedőse és leszál-
lása. Szélső  értékek meghat'rozása az Első 

differenciálhányados eltifnéssből és elő-

jelváltozásából. A határozatlan integrál 

mint a tárgyalt differenciálási képletek 

megforditása." 

A differenciál- ás integrálszárnitás elemeivel való fog-

lalkoz.'st már a reformbizottság is javasolta. Tanitásának 

módszerére határozatot /33/ is hozott: 
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"`,?ódszertink mindenütt szemléleti 49 gya- 

korlati legyen. T•3rgyaláunkban kerüljük 

tulságos absztrakciót 4s a teljes pre-

cizióra törekváet, de itt-ott esetleg mu-

tassunk rá azokra a kiv4teles viszonyokra, 

amelyek eljárásaink alkalmazhatóságának 

határt szabnak." 

Az utasit : s azonban a szeml4letre olyan nagy mártákben hivat-

kozi'., hogy abboi sok tives következtetést lehet levonni. 

Id4zzUk /34/ a javasolt midszert: 

"Az őrintőt, mint a szelő hatrhelyzetét 

értelmezz;fik. Konkrét példából indulunk ki. 

Megrajzoljuk pl. az y = 7 x 2  parabolát, 

melynek Pl  /2;1/ pontjában akarjuk az 

érintőt megrajzolni ... a Pl  48 P2  

pontokon át rajzolható szelő iránytangen- 

se ... az abszcisszák kiilánbs4g4t h-val 

j e161 jUk ... Ufin41 jobban k5zeledik P 2  

a P1  -hez, annál kisebb lesz h s igy 

az iránytangens t'Lrt 1-hez. Az érintőt te-

hát megszerkesztjUk. Hogy eljárásunkat ál- 

talánositsuk ... A 	= f/x + h/ - f/x/  
x 	h  

kifejezős határértükét, ha h 0 , diffe-

renciálhányadosnak nevezzUk." 

Az utasitásban fel sem merUl annak a gondolata, hogy a 

határértek fogalmát tisztázni kellene. Erre a VI. osztlyban 

a v3gtelen sor "3sszetartásának fogalmánál" sincs utalms. 

Az integrálszánitá shoz adott médszertani utasit"s a 
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tantervn4l id5zett mondat megism4tl4se volt. /Szerepel ott 

még egy kieg4szitő ,aondat is, molyet l'tszólag a helyes di-

daktikai elvek alapján fogalmaztak meg, de nagyon távol állt 

a tantervi előivástól: "Ha megértisre sz4mithatunk, előad-

hatjuk a határozott integrált is mint összeg limeazét és 

meghatározását a határozatlan integrálból."/ 

A matematikai reformbizottság javaslataiból több gondo-

lat került a tanterv előirásaiba. A kidolgozás azonban nem 

követte a reformbizottság gondosságát. KörUltekint4s nélkül 

születtek leg az előirások, a reformbizottság javaslataiból 

kiragadott cimszavak ugy derültek be a tantervbe, hogy azok 

elszigeteltek lettek, elvesztették igazi irtelmUket. A tan-

tervi anyag elrendezése rossz. A sok uj anyagr , sz a tanárok-

tól nehéz munkát kivánt, de módszertani ns szakmai  segitság-

nyujt<s, rendszeres tovbbkipzés megs ervez4se szóba sem ke-

rült. 

A matematikai anr= €7 korszerízsitzse indokolt volt. Az 

előirt anyag helyes megtanitása azonban lehetetlenné vált, hi-

szen az uj tanterv csökkentette a matematika óraszámát, igy 

abszurd helyzet állt elő. 

A tankönyvek még tovább növi lték a nehézs ' gc'ket. A rni-

nis zter 1925-ben Tankönyvügyi 3izottságot hozott l - tre. A 

bizottság minden évben közz4tette azoknak a könyveknek a 

jeg7z4k4t, amelyeket az állami vezetsü iskolákban használni 

lehetett. Még abb-n agy, évben megjelent az első jegyz?k. Mind-

össze 3 algebra =s 4 geometriai könyvet tartalmazott. Az al-

gebra könyvek szerzői Borosay Dávid; Mocznik-Lávay; Márey 

Gyul-, a geometria könyvek 	 orosay Dávid; Lévay-Polikeit- 
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/Ábel/; Lóky Béla; Mocznik-Walther-Kaufmann. /A szerzők nevét  

a Iivatalos Közlöny igy és ebben a sorrendben közölte./  

Az 1926. évi tantervhez kevís tankönyv jelent Meg. En-

nek oka egyrészt a nehéz gazdas ' gi helyzet volt, másrészt az,  

hogy a kormány több tankönyvirót "nem kivánatos"-nak tekintett.  

/Beke Manó könyve rnár 1J25-ben nem volt az engedlyezettek  

között./  

A legelterjedtebb könyvek átdolgoz'sok. Ezek az átdol-

gozsok tartalmiak is voltak, de szerkezetiek is. 1926 áta  

a külön algebra 4s a külön geometria könyv hel«ett osztályon-

ként egy-egy kötetben jelent meg matematika tankönyv "Mennyi-

ségtan" cimmel.  

Borosay Dávid könyveit dattyasovszky Kasszián dolgozta  

át. Mérey Gyula algebráját ds geometri -~ j :3t maga jelentette  

meg uj kiadásban. Sutgyík József könyveit a? ni tanterv eeerint  

Hatvani Ede ás Lóky Béla írta át. _ .Tocznik átdolgozói közül  

Lévay Ede - Kronberger Ede - Schrniedt Alajos, valamint  

d, alther Béla is Kaufmann György neve alatt jelent meg tankönyv.  

A tankönyvekben érvényesült Kornis Gyulának, e korszak  

kulturpolitikusának és ideológusárrik e felfogisa. Kornis sze-

rint a rri  tematikai absztrakció és t írgyalásmód nem a külső  

jelenségek vizsgileta során alakult ki, hanem az értelmünk,  

gondolataink természetéből erednek.  7.zért kerülhetett ten-  

könyvbe, a számkör bővitésének inditékaként, az "algebra 
 

Szelleme".  

A tantervnek megfelelően a tankbnyvek az alsóbb osz-

tálokban szereplő grafikus ábrázolásokkal is, egyenletek, 
 

egyenlőtlenségek grafikus megoldásával is előkészitették a  
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függvény fogalmát. -nnek megfogalmazásira a VII. osztályban 

tört?nt. Id é zünk k:t tankönyvből: 

Mérey Gyalas Mennyiségtan a IV.-VIII. osztály számára 1928. 

/90. oldal/: 

"ja k-t mennyiség olyan összefüggésben van 

egymással, hogy az egyik mennyiség irt kő-

nek bizonyos igatárok között való tetszőle-

ges megváltozása maga után vonja a mennyi-

ség ért3c nek meghatározott törvónyszerüség 

szerint való aegwatozását, akkor Pz utób-

bi mennyis4get az előbbi függvényének, funk-

ció fának nevezzük ... A mennyiségtan a vz71-

tozúk közötti összefüggést egyenlet, ugyne-

vezett függvényegyenlet alakjában fejezi 

ki ..." 

Saták József: Mennyiségtan gimnáziumok, reálgimnáziumok 

VII.-VIII. osztálya számára az 1926. 3vi tanterv szerint 

átdolgozta Hatvani Ede, Lóky Béla /1. oldal/: 

"A f."iggvény olyan betüsz:ímtani kifejezis, 

melyben k.:t mennyiség ugy figg össze egy- 

&ssal, hogy az egyik minden értekéhez a 

másiknak egy va?y több, de meghatározott 

ért `•ke tartozik  ..." 

A függvénynek az algebrai kifejezésekhez kapcsolódása 

nagyon erős volt. Ez és a függvények előtérbe hel:yez4sének 
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szokatlansága néha  t4ves utra vezette a tankönyvirókat.  

/ Pl. tankönyvbe került a következő gondolatmenet: A közép- 
/ 	2  

ponti hel?izetü ellipszis egyenlete 	+ ~ = 1 ; ebből adó- 
a 	b  

dik y =  + eVa2  - x2  , ez mutatja, hogy az ellipszisnek  

4s az x tengelynek kit közös pontja van./  

Egyetlen uj mü Veress Pál "Elemi mennyiségtan' cimü  

tankönyvsorozata volt. Ez szakmailag kifogástalanul tárgyal-

ta a tantervi anyagot, azonban a tankönyvsorozat mégsem ter-

jedt el, majdnem ismeretlen maradt. Igaz, Veress Pál könyve  

elsősorban az anyag tárgyalásával foglalkozott. Kevés  péld"t, 

kevés feladatot közölt, ezek összeállításában sem 4rvénye-  

siált a rendszeresség és a fokozatosság elve. /Az öt osztály-  

nak szóló négy kötet könyv összesen 622 oldal.  Ebben a tel-

jes koordináta-geometria 31 rövid fejezetben 48 oldal. Köz-

ben 131 feladat találhat6. A feladatokra idéziink egy példát:  

A 20. fejezet "Kör árintőjének egyenlete". Utána egyetlen  

feladat van kitiuzve, a következő:"Állapitsuk meg  kit  kör  

metszésének és zrintisánek föltételét."/ A tankönyvsorozat  

módszertani hiányosságai ellenére szakmai szempontból maga-

san kie elkedik a korabeli tankönyvek sorból, a König=Beke  

könyv színvonalán van, tankönyvirodalmunk nagy értéke.  

A könyv szakmai értékét mutatja az is, hogy Veress  

nemcsak helyesen vezette be a függvény fogalmát, hanem  le-

hetőséget is mutatott e folytonosság szemléletes és preciz  

bevezetésre:  

Veress Pál:  Elemi mennyiségtan III. kötet, Gimnáziumok és  
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reálgimnáziumok VII. oszt álya számára. 1929. /54. oldal/t  

"Iia az x mennyiség minden 3rt4k4hez az  

y mennyiségnek bizonyos írtékei vannak hoz-

zárendelve, akkor azt mondjuk, hogy az y  

az x függvn-e ... 4z 4rt5kek hozzáren-

delése általában valamilyen matematikai  

formula segits4g5vel történik, ... /0l-

dák/ ... De történhetik a hozzárendelés  

valamilyen geometriai összefüggés alapján  

ic ... /példák/ ... vagy az összefüggés  

törvén.5nek szavakba foglalása által is  

/példák sgn x , jxj is/.  

... /példák/ ... Közös tulajdonságuk ezek-

nek az általunk már vizselt függvényeknek  

az volt, hogy mindegyik menetét egy megsza-

kitás nélküli/folytonos/ vonallal ábrázol-

hattuk. Igy az egymáshoz közel eső abszcisz-

sza értékekre fölvett függvény4rt4kek is  

csak kicsit kllönbözhetnek egymástól.  Meg-

adható telet az x körül egy olyan szakasz,  

amelybe eső abszcissza ért -tkekre az ordináta  

4rt4kek különbsége tetszésszerinti kicsiny  

... 

 

/ábra/... az f/xo/ értek körül raj-

zoljunk egy, az x tengellyel pírhuzamos  

s4vot; bármilyen keskeny legyen is Pz a  

mindig kijelölhetők az xl  és x2  pontok  

az xo  -tól balra 4s jobbra ugy, hogy a  

fi.iggetlen változónak minden x ~ ás x2  közé i  



 - 

eső értékére a fT-gvényértik a sávba bele-

esik. ..." 

A tantervi anyag elrendezése, az óraszám, az előirások, 

a tankönyvek, a tané.rok felkészitisének hiánya együtt azt e-

redményezték, hogy a matematikatanitásunk 1850-ben kezd5dött 

4s 1871-től töretlen fejlődése megszakadt. Az 1926. évi ma- 

tematika tanterv gyakorlati megvalósitésa visszaesést jelen-

tett, a tanitás formálissá vált. Ezt a nehéz helyzetet még 

sulyosbitotta az, hogy nem volt lehetőség sem a bajok elemzé-

sére, sem a javitó sz.índék támogatására. 

Az 1938. évi tanterv 

Az 1924. évi tOrvny után a középiskolák tantervei közltt 

lényeges különbségek voltak. Ez továbbra is feszi;lts{get je-

lentett. Részben ez indokolta. , hogy 1934-ben létrehoztak egy 

t irvinyt, amely - célja szerint - az egységes középiskola felé 

vezetett. Ez a örvény egyetlen középiskolát szervezett: a 

gimnáziumot /fiuk-lányok szómára kUlön-külön/. A törvény iga-

zi indiéka azonban a világnézeti egységre törekvés és a sze-

lekció biztositása volt. A xdvetkezó évtizedben ez a törvény 

határozta meg a gimnáziumi oktatás minden lényeges r4szletét. 

Ezért idézzük a törvény miniszteri indokolásából azt a részt, 

mely rámutat az igazi célokra: 

"... A magyar értelmiség nevelése az előt-

tünx illó nagy nemzeti erőfeszitések és 

sulyos nemzetpolitikai feladatok idején 

nem lehet sem humanisztikus, sem természet- 
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tudományos ír nyu e szavas szakszerű ~ s 

egyoldalu árts=lmáb€ n. A k'izipiskolai  müvelt-

ság legjellemzőbb vonása npmzeti jellege, 

ennek a mlveltségnek az európai szinvona- 

lán álló, de a leghatározottabban nemzeti  

irinyu miíveltsógnek kell lennie ... álta-

lános kulturpolitikai szempontból különö-

sen nagy fontossággal bir a szelekció kér-

dásnek rendezése ... A közópiskol;:ítól tá-

vol kell tartanunk azo'cat, akik magasabb 

tudományos kik;pzásre nem birnak kellő 

k4szs ggel ..."  

A miniszteri beszád a szelekció kérdísét leszükiti. A szelek-

ció politikai Gólos árdekáben törtónt, a minőségi szempontok 

mellákesek voltak. 

Egy 1938-ban hozott uj törványcikk az addig "csak" kö-

zépfokunak nevezett szakiskolákból gyakorlati irin;ru mező-

gazdasági, ipari, kereskedelmi középiskolákat szervezett. 

Erettságijük azonban nem minden egyetemen biztositott tovíbb-

tanulá si lehe tő s4ge t .  

Az 1934. ávi t rviny cálkitüzáseinek megfelelő uj tan-

tervet kászitettek, azt ás a tantárgyi utasitásokat 1938-ben 

adta ki a miniszter. 

A matematikatanitás eredránytelens g t egyszerűen tul-

terhelássel magyarázták ás tananyagcsöckentáss€l akarták meg-

oldani. ;Maga a miniszter  mondotta:  

... a aennyiségtan anyaga már ebben az  

iscola3vben lányegesen cs3kkent, kiküszöbölve  
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minden, a tanulók értelmi fokát meghaladó 

s az egyetemi 4s műegyetemi tapasztalatok 

szerint teljesen feleslegesnek bizonyult 

magasabb matematikai anyagot". 

Az uj tantervben a matematika óraszár az 1926. évi 29 

helyett 4 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27 lett, az alsó 

osztályokban csökkent, a VIII. osztályban kit óra helyett 

húrom órára nőtt. 

A matematikatanitásának célja: 

"Matematikai gondolkodásmódra való neve-

lés. 3iztosság is Ugyesség a számolásban, 

egyszerű feladatok ön-Illó megoldósában, a 

mat-m-atikai fogalmazásban. Készség törvény-

szerű kapcsolatok matematikai kifejezésére 

Ps tudatos alkalmazásra. Eleven térszer 

lelet kialakitása." 

A célkitüzésekből elmeradt a gyakorlati élet viszonyai-

nak előtérbe helyezése, viszont teljesen uj a matematikai 

gondolkodás emlit5se is nevelési colként való kitűzése. 

A  tantervi anyagból kimaradt az egyenlőtlenségek .uegol-

dása, a :ucgszabott pontoss . ggal való s .'moláa, más számrend-

szer emlitise, a kombinatorika, a binomi lis titel, a valcí-

szinüség fogalma. Helyettük a VIII. osztíly anyagába bekerült  

a határozott integrál, mint terület; a határozott integrál 

alkalmazálialval tárfogatszámitás; valamint az érettségi előtti 

rendszeres összefoglal.ésban - a szánfogalom bővitésível kap-

csolatban - a komplex sz-"mok bevezetése. 

Ez már a második tanterv volt, iely előírta a differen- 
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ci41- és integrálszámitás tárgyalását. Megfontolt tervezés  

esetén a kezdeti nehdzsOgek után, az uj tantervben jobban,  

pontosabban, igényesebben lehetett volna tervezni a diffe-

renciád- és integrálszámitás bevezetését. El rel4p4s azonban  

nem t'rtént, sót a "végtelen sor összetarté sónak fogalma" az  

1926. évi tantervben még szerepelt, az 1938. éviben ínár nem.  

Az utasitások általános r é sze szinte szóról-szóra mege-

gyezik az 1927. évivel, az egyes anyagr szek tavit=`.séhoz a-

dott ajánlások sem mutatnak véltozást, a hi: nyok és a felii-

letességek változatlanul meg<narydtak.  

Az utasit(sokban egyetlen mondat található /35/, mely  

uj gondolatot jelent 4s utkeresést matat: "Az iin4J1óbb mun-

kússágra időnként beiktatott csendes foglalkozással szoktas-  

suk rá a tanulót." Ez az óvatod módszertani ajánlás nagyon  

szerény jele annak, hogy volt némi igyekezet a visszafejlesz-

tett matematikaoktatás megujitására. Ez azonban a hivatalos  

int4zked ,isekben nem tükröződött, csak néhány tanár egyéni,  

v^;,y valamelyest összehangolt tev -qkFnys4ge volt. Eredménye  

mégis mutatkozott. Abban a karban jelelttósnek kell tekinte-

Wink Veress Pá s Elemi mennyiségtan magasabb szempontból ci-

mU miivét /1942/ 4s Barra György: A meanyiségtan tanitása cim-

mel megjelent első magyar re-zdsz res matematika-módszertani  

munkáját /1943/. Ekkor irts Péter Rózsa "Játék a végtelennel"  

cimU könyvét, mely azonban csak 1945-ben juthatott el az ol-

vasókhoz. 1943. február 1-én módszertani folyóirat is indult  

a "Mennyiségtani 4s Természettudományi Didaktikai Lapok".  

/Utolsó száminak keltezése 1944. *n ~ rcius 15./ A megjelent  

néhány szám mutatja, hogy sokan 1"tták a matematikaoktatás  
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sulyos hclvzetít. A  1710 juliusban vita rovatot indított. 

Bevezető cikkét Alexits György irta "Tanitsunk-e a középis-

kolában infinit4zimális sznvitást?" cimmel. Néhány mondata 

az egész korszak matematikaoktatásának tárgyilagos kritiká- 

jat 

"Elhibrázottnak, "rossznak" kell tehát ne- 

vezntink m nden olyan kissrletet, amely a 

tanitott tárgykör bővit4se kedvfért álo-

koskodásokat alkalmaz 4s a "szemlélet re-

git" csataki4ltéssF.1 hamis érveket alkal-

maz a bizonyit:ísnél, vagy ködbe burkolja 

azokat a fogalmakat, amelyeket bizon,ri-

tása sor'n felhasznál. Valóban, a matema-

tikai gondolkodés vÁltozatos 1.7mertet;se 

k. dví4rt természetesen megengedhető, hogy 

akár bizony. itás nílk;il is állitsunk egyes 

dolgokat, hr' Prre a  figyelmet külön fel-

hivjuk, de szigoruan tilos a világos té-

n7eket elködösitő fogalmakkal 4s álbizo-

nyitásokknl megrontani a tanulók logikai 

készségét. Az i»yen eljár•.ís teljesen mate- 

matika-ellenes, mert a m-tematikától foszt-

ja meg a matematikát. M r pedig az infini-

t4zi mális számit4s mii középiskolai tani- 

t4sába.n hemzsegnek a ködös, vagy éppen hí-

b4s fogalmak és bizonyit.sok. 	 " 

1943-ban csakugyan vitainditók voltak ezek a sorok. A lap 

novel -ioeri száma is, februári szóma is közöl eg. •-egy választ. 
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Mindkét írás meg-erősiti, hogy a tankönyvek rosszak, de ja-

vasolják az infinit5zimális szárvitás tanitását, hiszen a 

tankenyvek más fejezetei is rosszak, a fizika igényli stb. 

t reform szüksgessé ;- t is megerősitette az egyik hozzászóló, 

de óvatosságra intett, 5 a megldvő kereteken belül kivánta 

a matematikaoktatás szakmai favitását. 

Az 1938. évi tanterv után tovább esckkent cl tankönyvek 

száma. Legelterjedtebb könyv a másodszor átdolgozott, most 

már a harmadik tantervnek megfelelő Borotsay Dávid - Iolenda 

Harnabás - Korányi Szevér tankönyv. M'rey Gyula könyvei is 

ujból megjelentek. Uj szerző Jónás Márton, aki a. nyolc osz-

tálynak teljes tankönyvsorozatot irt. 

A tankönyvek nyilt kritikája már a sz ázadforduló után 

megszánt, Barra György A mennyiségtan tanitása cimü módszer-

tani munkájában /1943/ mégis ad némi értákelést a korabeli 

tankönyvekről: 

"A jelenlegi engedélyezett mrtematikai tan-

könyvekkel szemben nem akarunk kritikát gya-

korolni, nem l6v5n az itt feladatunk. Ha 

hibáikra vagy erényeikre itt-ott alkalomad-

tán rá kell mutatnunk, sine íra et studio 

tesszük. Annyit azonban egész általánosság-

ban kénytelenek vagyunk leszögezni, hogy a 

megtanulásra szánt szövegr3szek tetemes ró-

szóvel a tartalmat, a megfogalmazást, vagy 

a metodikai felfogást illetőleg /vagy eset-

leg mindhárom kórdsbeV nem tudunk egyet-

érteni. K4nytelenek va g yunk tehát sokszor 
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lényegesen más elj'rást ajánlani, mint amit 

egyik-másik könyv kijelöl." /138. oldal/ 

Ezek a korabeli id.zetek is bizonyitják, hogy az 1938. 

évi tanterv szerinti matematikatanitás nem tudta elérni a ki-

tUzött céljait. Nem volt e1éf7 eredményes az oktatás, nem va-

lósult meg a matematikei gondolkodásra nevelés. Mai szemmel 

ugy tUnik, hogy azok akiknek a kezében v)lt az irányitás le-

hetősége, a matematikaoktatást kérdéseit másodrendű feladat-

nak tekintették. 

A felszabadulás utáni évek 

A felszabadulás, az iskolák államositása, a nagy társa-

dalmi átalakulás valóságos kulturális forradalmat eredménye-

zett. 

1945. augusztus lba . megjelent a nvole oszt lyos .általá-

nos iskolát létrehozó rendelet. Ugyanakkor lépett életbe egy 

utasítás, mely  lehetővé tette a gimnázium V. osztélyát61 kAzd-

ve a reál tagozat szervezést. 

A gimnázium számára átmeneti négy év követkesett. 	tani- 

tás a kissé módosított régi tanterv alapján folyt. A tanköny-

vek használatában egyetlen v•'ltozás az volt, hog-,  a. III. és IV. 

/a rgi VII.  is  VIII./ osztály matematika könyve uj kiadásban 

jelent meg. A Borosay-HolendavKorányi könyvben a differenciál-

48 integrálszámitás, valamint a komplex számok fejezeteit 

Králik Dezső és Surányi János irts. ;zekben az anyag tárgya-

lása mér pintos és igényes volt. A könyv azonban, ideiglenes 

jelleggel csak két évig volt használatban. 
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Az uj gimnizium I. osztálya - re,ál 4s humán tagozattal - 

első alkalommal 1949. szeptemberbon 'wilt meg. A jelentős 

szervezeti vÁltozást hasonló méreti tartalmi vdltozás is kö-

vette. Már az első tanévre uj tankönyvek jelentek meg. /Mint 

érdekességet megjegyezzük, hogy a tankönyveket korábban a 

miniszter engedélyezte; az iskolaik állemositása után, mintegy 

15 évig, a tankönyvek a miniszter re ldelet4re  jelentek meg./ 

Az uj tankön-rvek jelentősége nagyon nagy volt. A tanitás tel-

jesen azok alapj ín folyt. 1949-ben az uj gimnáziumnak m'g nem 

volt tanterve. 

A magyarországi matematikaoktatásban 1949-ben uj korszak 

1_ 
I, kezdődött.  .z  előző két évtized alatt a matematika oktatds - 

ra a formalizmus volt a jellemző. Az 1949-ben megjelent I. 

osztályos matematika könyvek szerzői, Galla .;.bor 4s Péter 

Rózsa, szf .kitottak mindennel, ami a matematika tanitásrban 

formalizmushoz vezethet. A könyv módszerében, stilusában tel-

jesen uj volt. A szerzők arra törekedtek, hogy azt érezze az 

olvasójuk, hogyy ő fedezett fel egy-egy uj ismeretet, egy-egy 

uj összefggést, hogy ő jött rá egy-egy k lydáe tisztázós-éra. 

Könyvlik arnak, aki máir látja 4s ért ékeli e matematika szépsé- 

65t, ma  i: szórakozta 1;ó olvasmány, ma  is sok szakmai 4rdekes-

s4get nyujt. A szerzők a könyv elej4től végéig heurisztikus 

módszerrel dolgoztak, alkalmazták annak minden előnyót, vil-

lalták a velejéró kellemetlenségeket, a hosszadalmas "rdveze-

tést", anely terjedelmessé tette a könyvet 4s több esetben 

ismétlpseket is kivánt. A tankönyv v=gsn, a tárgymutst6 be-

vezető :nondataiban /36/ utaltak is inditikaikra: 
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"A könyv nem a megszokott sorrendben tár-

gyalja az anyagot. ... Ez a l í tszólagos 

rendsz ?rtel ens ig mégsem logikátlan: egy 

ujfajta logika, s . z alkotómunka, a fejlő-

dés logikáje rejlik benne. Az, amit dia-

lektikus logikának neveznek. Ha az ember 

az életben egy problémával kerql szembe, 

rendszerint nincsenek még a kezeügyében, 

szépei rendnerakva mindazok az eszközök, 

atuelyeket sorjában alkalmazva m= •goldhatná 

a problémát. A feladet,amellve1 szembeke-

rül, inditja arra, hogy megfelelő eszkö-

zöket keressen. Igy tárgyalja ez a könyv 

 te i tikit i8. 

A kön'rv megmutatja, hog- s. fejlődés 

nem egyold :lu, hanem ugy jutunk előre, 

hogy r:eh4zségekbe, ellentmond ó eokba ütkö-

zünk, és az ellentmondésoket egNr magasabb 

szinten igyeksztlnk kiegyenliteni." 

Emiatt a könyvben tirgyalt ismereteket cirnszavakban /tanterv-

szerűen/ alig leaet felsorolni. - A könyv elgebra és geomet-

riai r sz.e van tagolva. Ezek terjedelme 224 + 196 oldal. 

Az algebra részen kere3ztU1huzódó fonal: feladatok megol-

dása egy€nletekkel. Közben kUlönböző k4rdések merUlnE;rc fel, 

48 azok tiszt,:zása sorín uj ismeretekhez jut az olvasó. Ezek 

sorrendben: egyszerű egyenletek megoldása, egyszerit a-onossí- 

gok /kiemelJs/, törtek, törtekkel végzett műveletek, osztha-

tóa/g, hatványozás, sz)veges egyenletek, negativ szt)mok, 
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műveletek előjeles sziaokkal, :'sszeg nIgyzete, összeg köbe, 

paraméteres egyenletek, szorzattá alakitások, algebrai tör-

tek egyszerüsit;se, grafikus áorázolis /lázgörbe, műveletek 

"lázgörbéje" pl. y = 3x , elsőfoku - m:sodfoku fUggvény, vál-

tozá osztóju osztás "lázgörbéje": hiperbola/, egyenlőtlens5- 

ger, határozatlan egyenletek, egyenlftrendszerek grafikus és 

algebrai megoldása. 

A geometriai részben valamilyen gyakorlati k rd sből 

kiindulva Fedeztetik fel a szerzők a szerkesztisi eljár so-

kat; közben 5rtelmez;sekkel, t5telekkel fokozatosan bővitik 

az olvasó geometriai ismereteit. A tárgyalás menete kb. a 

következű: mértani helyek, adott eugaru érintő körök szer-

kesztése, szakasz felező merőlegese, szögfelező; szimmetria, 

mint a szerkesztés seg.Sdeszköze; a kör ponttá zsugoritásának 

módszere; Thales tétele, dót kör közös érintői, szögek kö-

zötti összefügg"sek, középponti és kerületi szögek; körbe 

ós kar kör; irt sokszögek; a háromszög nevezetes pontjai; 

geometriai transz t'orm-;ciók /tengelyes tükrözés, középpontos 

tükrözés, eltolás, forgatás/. Háromszögek egybevágósága, ge-

ometriai ,maximum 	minimum feladatok, geometriai egyenlőt- 

lens3gek, ^s közben mindenUtt nagyon sok ötlet és szinte ész-

rev5tlenUl nz.g ron sok apró ismeret. 

A fel.joroltac azonban nem mine feltiinő cimek. A  kön;w 

fejezetcica ,  i között akad szokatlan fogalmazása is. Némelyi s 

olvasásakor 'em is lehet tudni, hogy mit tartalmaz a fejezet. 

/Az "Aki nem hiszi, járjon utána" cimü fejezetről később til-

nik ki, hogy a szíveges egyenleteket késziti elő. Numerikus 

adatokkal leirt 	 helyess:gének ellenőrzését kivnja. 
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Pl.: "írét jóbarát egy 200 miteres utszakaszon elindul egy-

mis feli. Egyikük 50, másikuk 60 métert tesz meg percenként, 

2 perc mulya találkoznak. Aki nem hiszi, járjon utána."/ 

Néhány ismeret, tétel, amely hPg,roményosen tantervi 

anyag, nehezen található meg a könyvben majdnem elbujtatva 

szerepel. /Pl. a geomF triai maximum és mLnimum feladatok, 

geometriai egyenlőtlenségek cimii 17 oldalas fejezet egyik 

feladata: "A sz.4ntóvető letér az egyenes utról, ha  az  A 

pontban %i'gyta abba este a munkát, és a B pontban letett 

holmijáért akar menni, de közben még meg is akarja itatni 

a lovát a patakban. Hogyan teszi meg ekkor a  lehető legrö-

videbb utat?" A feladat megoldása közb-n ismeri :Heg az ol-

vasó a háromszög egyenlőtlenséget./ 

A könyv tárgyalási módszerében a kérdések megfogalma-

zásá tói a :Hegoldásig hosszu az ut, közben sok uj k 4 rdás is 

felmerül, sok uj problémát is tisztázni kell. Ez olyan nagy-

foku kitartást kíván az olvasótól, amilyennel kevés 14 éves 

tanuló rendelkezett /ill. rendelkezik/. /Pl.: A tankönyv el-

ső mondate: "Látogassunk el gondolatban egy szövőgyárba!" ... 

a szövetet fehériteni kell ... A 7. sor kérdése: "Mennyi vi-

zet kell  1  kg 32 .-o$ oldathoz keverni, hogy 3 1—os oldatot 

kaajanak?" a választ az olvasó a tankönyv 82. oldalán kapja 

meg. 

Mindezek bizonyitják, hogy ez a könyv nagyon különbö-

zött az addig megszokott tankönyvektől. Szokatlan volt a 

tanárok számára is, a tanulók számára is. Abban az időben 

a matematikata.nitás olyan sokféle nehézséggel küzdött, hogy 

eredménye messze elmaradt a várttól. Sokan - körültekintő 
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elemzés nélkül - a bajok okának a matematika tankönyvet tün-

tették fel. Ez szenvedélyes vitákat eredményezett. A sok vi-

tát annak is nehéz volt követnie, aki abban az időben figye-

lenmel kísérte a ,matematika oktatst. A vita u3yaniss nem ma-

radt szakmai keretek között. A Szaba d  Nép /a Né )sebads.'g e-

lődje/ is közölt olyan olvasói levelet, melynek-  témája a ma-

tematika tankönyv volt. lóban az időben nagyon sok rtekez-

1etct szerveztek, ós azokon - akár tervbevett v)lt, .ikír nem - 

szóba került a tankönyv is. Hivatalos állsfoglalás azonban 

sem mellette, sem ellene nem volt. A tankönyv alapos szakmai 

ás didaktikai elemzésével sem foglalkozott senki. Igaz, tan-

könyvbirálathoz megfelelő folyóirat sem létezett. A tanáre-

gyesület és a közlönye megszűnt. A Mat- :patika Tanit4r1a csak 

1953-b .n indult, egyedül a. Köznevelés foglalkozhatott vele. 

Foglalkozott is, de nem kellő részletességgel, hiszen pro-

filja nagyon éltsl4nos volt. 

Tárgyilagosan ma azt mondhatjuk, hogy a mintegy 25 évig 

tartó formalista matematikatanitás szokásait ás hagyományait 

a Gallai Tibor - Páter Rózsa könyv összetörte. Ezzel lehető-

séget nyujtott a matematikatanitás megujulására. 

A könyv elsősorban a matematikatanitás formalizmusa el-

len harcolt, is erre a küzdelemre nagy energiát forcai tott. 

Gondosan ügyelt egy-egy kérdés felvetésére, a megoldáshoz 

vezető at  megmutatására, a helyes szakmai tárgyalásra, de 

nem gondolt az ujo:inan kialakult  körülményekre. Nem Ueyelt 

kellőleg arra, hogy a formalizmus ellen küzdve olyan módszert 

is kellene nyujtania, amely a kezdeti nehézségekkel küzdő, 

hiánaos alapokat nvujtó általános iskolából jött gimn.éziumi 
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tanulóknak hasznos és eredminyes. Ne:n vette figyelembe  A 

tanulói latszám nagy növekedésit, azt, hogy az intellektu-

ális érdeklődis a tanulókban nincs eleve adva. A szerzők  a 

tankönyvet olvasókönyvnek is  szántak, de a tanulók azt nem  

tudták önállóan olvasni. :tiem látták meg a inatemetikai gon-

dolatok szépséget, nem élvezt  í k  a könyv :-tilust. A könyv  

eredményes olvasás;hoz a teaárok sem biztosithatták a fel-

tóteleket, a szilárd alapot nyujtó általános iskola esetón  

is nehéz lett volna. Egyetlen könyv neme tölthette be egyszer-

re a tanterv, a módszertani utasitás, a tankönyv is a tan"ri  

seedkönyv szerepét. A közvélemény a könyvet rendszertelen-

nek, nehezen te.nithatónak tartotta.  

195Q-ben  megjelent az I. osztályos tankönyv átdolgozott  

ui kiadása, hozzá 5U  o1dal~s 	 koztatÚ ; regj elent a  II. osz- 

tályos uj tankönyv és a miniszt ,;rium kiadta a gimnázium uj  

tanterv5t.  

Az uj kiadása I. osztályos könyvből kimaradtak az olvas-

rn nyok, az egyenlőtlenségek es a határozatlan egyenletek fe-

jezete, a íeometriai transzformációk helett csak a tükrözé-

sek szercp4ltek. /A könyv terjedelme 336 oldal lett./ Néhány 

hel, en stiláris dáltozta cás is -történt. /P1. ki-maradt az a-

lábbi mondE t: "Ahol 0 volna az osztó, ott kett iszakad az  

y ~* z2 fiit;gv.:ny k.pe; egyik ága lefel , a másik fölfel : sza-

kad, v ¢teienUl eltávolodva egymástól; 4s közt'?k ott ál -g. fe-

nyegetöen az y tengely, mint egy kivont kard: 0-val ne meré-

szelj osztani!" 1949. ávi kiadás 188. oldal/ 

A tájékoztató -  magyarázatokat fUzótt a könyv fel pit-;síhez  
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4s didaktikai céljaihoz; tanácsokat adott a könyv haszná-

lathoz. 

A TI. osztályos tankönyv 1950-ben, a tantervvel egy 

időben jelent meg. Timakörei: a hasonlóság, terlletmir§s, 

terilletátalakit ások: sokszöge . talakitása h : 'ronszögg4 48 

téglalappá, egyenlő területei részekre osztés; Pitagorasz 

tétele, sz'mok n?gyzetgyáke, a  nIgyzetgyökvonás azonosságai; 

másodfoku egyenletek; a hatványozás általánositása, a loga-

ritmus fogalma, azonosságai, alkalmazásai 3s a teljes tri-

gonometria. 

A tankönyv Gallai Tibor, Póter ró zsa 5s Tolnei Jenő 

munkája. A könyv a régi tankönyvekhez k^pest terjedelmes 

/342 oldal/, de mégis rövidebb volt mint az egy 'vvel ko-

rábban megjelent I. osztályos. 

Első fejezete módszerében hasonlit az első osztályos 

könyvhöz. A bevezető olvasmányának cinre: "Terület feloszt-ísa 

fives vetésforgó céljára". Az abban emlitett k5rd4s sokáig 

vezeti az olvasót. Azon keresztül lehet eljutni a hasonló-

si6hoz is. Annak t`rgyelásánál a szerzők szakítottak a regi, 

merev módszerrel, melynél elsőként felt telek segitség:jvel 

értelmezt k a hasonlóságot, majd tételeket bizonyitottak. 

A könyvb n a szemléletre van a hangsuly helyezve. Aagvitott, 

kicsinyitett képek szerkezst4se sorn kerül sor a hasonlóság 

fogalmának tisztázására, majd háromszögek hasonlóságának az 

alapesetei következne--, v4gül szerkesztsek, alkalmazások, 

feladatok. Ezek után kerül sor a bevezetőben emlitett "terl-

letátelakitúsokra". 

Pythagorasz titel4től kezdve a könyv szerkezete Ás 
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tárgyalásmódja tömörebb, jobban tagolt, áttekinthetőbb. 

Minden lényeges fejezetet rövid összefoglalás követ. Tár-

gyalt anyaga E.zonban nagyon sok. A reál tagozaton heti 5 

órában, a humán tagozaton ugyanazt, csak kevisbi mélyen, 

heti 3 órában lehetetlen volt elvigezni. 

A TI. oszt'ily tulzsufolt anyaga az 1950-ben kiadott 

tanterv elképzelésiből következett. Az a tanterv ugyanis 

a III. osztályban a differenciálszámítás elemeinek, fUgg- 

vényvizsgálatoknak, sorozatok konvergenciájának /"az össze-

tartás ás széttartás feltitelének"/, a IV. osztályban a 

kombinatorikának a tárgyalását is tervezte. M "r az 1950-

51-es tanévben kiderült, hogy ezt a tantervi anyagot ered-

m4nyesen nem lehet megtanitani. 

Az 1951-ben és a későbbi kiadott tankön:.rvek témái már 

nagyon eltértek az 1950-ben kiadott tantervtől. Tanterv he-

lyett a tankönyvek, illetve  a  módositott tankönyvek mutat-

ták a tanitandó anyagot. 

1951-ben már az első három osztálynak jelentek meg; 

matematika könyvek. A harmadik kiadása I. osztlyos tankönyv 

egyezett az 1950. 5vivel. A II. oFztályos könyv  második  kia-

dása teljesen átdolgozott: a hatványfogalom általánosítását, 

a  logaritmus fogamát már nem tartalmazta, trigonometriai 

an7aga pedig csak a hegyesszögek szögfUggvnyeit értr-lmezte 

is csak azokra ép'Ulő feladatokat közölt. A hasonlóság tár-

gyalása viszont bővült. Nagyobb jelentős éget kaptak a ha-

sonlósági szerkesztisek ás önálló fejezet lett a pontnak 

körre vonatkozó hatványa. /Ez utóbbi nem volt kötelező anyag./ 
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Az :átdolgozás utáni könyv az első kiad(s három szerzőjének 

és Surányi Jánosnak a munkája. - A második kiadással eg'r!Itt 

Tájékoztató is jelent meg a könyvhez, ez a feladatok megol-

dását tartalmazta. ' :zt hamarosan követte a tájékoztató má-

sodik kiadása, mely a tankönyv használat'hoz tanácsokat is 

adott. 

Az első kiadásban megjelenő III. osztályos tankönyv 

s:erzói: Gallai Tibor, Hódi Endre, Péter Rózsa, Szabó Piroska, 

Tollai Jenő. A könyv négy nfgy fej zetből állt, közülük kettő 

a II. osztályos 	első kiadásiból keriilt ide. Ezek "A 

hatványfogalom kiterjesztőse és a logaritmus", val.arnint a 

"Trigonometria" második része. A "Sorozatok" cimü fejezet 

a számtani i s mértani sorozattal foglalkozik, majd áltatéban 

a sorozatokkal, utána az else n egész szím négyzetének ösz-

ezegőt keresve bemutatja a teljes indukció mórszerit. Az 

"Analitikus /koordináta/ geometria" f^jezete 140 oldalnyi; 

öt kisebb r4szre tagolódik. Ezek: az egyenes; a kör; a para-

bola; az ellipszis ós a hiperbola; a kupszeletek összefogla-

lása. A fejezet motiv'ciája /parabol.i alaku tartószerkezet/ 

ut xn az adott ponton átmenő adott irányu egyenes eg7enlete 

következik, majd háromszöggel kapcsolatban ker?il sor a sza-

kasz felEzőpontj4na'c, két egyenes metszéspontjának hárorrmszg 

sulyporitj4nak meghatározására. zt követi először pontnak 

egyenestől, majd kit pont 	egy m stól való 	ki- 

száraitása. Í`hhez kapcsolódik a  kör  4s egyenlete. Minden  kup-

szeletnél szerepel egy adott pontjához hunható érintőjének 

egyenlete is.  A  fejezet sok elemi geometri 3i ős sok fizikai 

feladattal bőviti az addig megszokott koordináta-geometriai 
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tárgyalást. Példatára gazdag 4s változatos. 

A tankönyvvel majdnem  egyi nőben /rnég 1951-ben/ tankönyvi 

utmutató is jelent meg. Ez ismertette a szerzők elgondolása-

it, némi tanácsot adott a tankönyv feldolgozásához, a-onban 

legna yobbr:szt a tankönyv feladatainak megold sát közölte. 

A koordin''t:-geometria tanitása tanárnak, di 3knak nehz 

volt. A  sok gondot a fejezet szakmai ig3nyessige is sokr tü 

feladatai okozták. A tanárok szi-nára a fejezet módszere is 

ujdonság volt: a :megszokott tErgyalásmód helyett /szakasz 

hossza, osztópontjai, egyenes stb./, _z egyenes egyenletinek 

előtérbe helyezőse olyan nagyfoku idegenkedést váltott ki, 

hogy a minisztárium 1955-től a kit pont távolsága., fe tő-

pont koordinátái, háromszög, sul7pontjának koordinátái, egye-

nes iránytangense stb. sorrendet itta elő, is 1954-ben is, 

1955-ben is a fejezet tankönyvbr-li anyagából jelentős  rószt 

törölt /az Euler-féle egyenest, Apollonius körit stb. a  pa-

rabola,  ellipszis, hiperbola árintőit stb./. 

A matematika tankönyve tc sorában 1952-ben kisebb jelen-

tőssgü változás tört:nt. Addig minden középiskola ugyanazt 

a tankönyvsoroz ,, tot - az  egyetlent - használta. 1952-ben 

egyes technikumok uj első osztályos tankönyvet jelentettek 

meg, ás rövid néhány áv alatt valamennyi technikum szakított 

a gimnáziumok matematika  könyveivel. 

1952-ben Gallai Tibor - P3ter Rózsa első osztályos tan-

könyve összefoglalásokkal bővült. Ezek r.ividen, tjmören is 

tartalmazták a tárgyalt ismeretek lányegét. Ez gyakorlatilag 

nagyon hasznos volt, de a hozz <í ' rtő olvasó számára feltűnő, 
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hogy a tankönyv szelleme ós stii . uea, valamint az utólag be-

iktatott összefoglslók között nincs összhan. - A II. is III. 

osztály anyaga ismit v'ltozott: a hatványozás óltalmnositaa 

és a logaritmus a II. osztálvos tankönyvbe került. 

1952-ben ; e1_ent meg Hódi Endre, Szász Gr,  bor, Tolnai Jenő 

munkájaként a. tankönyvsorozat IV. osztályos kötete. Tolnai 

Jenő mír a II. oszt'ly, Hódi Endre a III. oszt'ly tankönvv 'in 

is dolgozott. t IV. kötet inunk j3ban az I. osztavos könyv 

szerzői rnár nem vettek riszt, de a tankönyv módszere kiveti 

elgondolásaikat, szervesen kapcsolódik a korábban megjelent 

kötetekhez. 

A IV. osztályos kön'-v h'rom fejezetben ' -q;gvínyekkel; 

tírm rtanna1 4s egyenletekkel, polinomok oszt:'isával foglal-

kozik. 

A f;aggvények tárgyalása p'ldákon i,ereszt _il az irteln*e-

z;si tartominy is az értókkószlet fogalmának bevezetisivel 

k ^ zd.dik, majd a fUggvJnyek menetínuk vizsgálata ut'n a függ-

vények meghat roz,xsával és  a fUggvnyfogalommai foglalkozik. 

Ut'na sok p5ld'n keresztUl a fUggv5 nytransz°orm. cióx megis-

mer3se következik 4s v501 feladatok követreznek szílsőér-

t$kek .neghatgrozására. 

A tóra rtani rész sok :íbr:ít tartalmaz, szemlSletes. Az 

ábrákhoz kapcsolódó leiró rósz terjedelmes. A bevezető r,sz 

hírelemekkel, azok :iajlásszög4vel, t; vols4gokkal, si'kido Inak 

síkon 13v5 vet'.ilet ;vel foglalkozik. Ut ína testek t rfogatának, 

felszin°nek meghatározása következik; sortan hengersz-r11, kup-

szerU testeknól, majd oson 'cagzl - n .íl, csonkakupnmíl, gimbnél. 

Közben -  a  régi tankönyvekhez kőpest - nagyon sok v Iltozatos 
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Ás érdekes feladat található. Ví;fil - apróbetüs r4szben - 

gö nbr "szek'kel, 	:,rbi t "vo1sággal, gömbháromszögekkel foglal- 

kozik :s röviden az euklideszi is a nem-euklideszi geometri-

ákról is szó esik. Majd Euler tétele 's a szebálvos testek-

ről van eg« rövid fejezet, r•z azonban a kisőbbi kied-ísokból 

kimaradt. 

A h.ar^iadik fejezet motiv^ció ja eg7 feladat= n4gyLetes 

oszlop tetej a egy nágyzetes gula van. A gula magassága az 

lapfl fele, a teljes magasság 13 en, a tárfogata 396 cm 3  . 

Mekkora  az alap417 A feladat harmadfokai egyenlet gyökének a 

megkeresi 4t kivánja. Igy kerill sorra; rnagasa.bbfoku egyenle-

tek egész ás tört gyökének a meghatirozása, becslis s gyök 

nagyságára, osztás gyöktényezővel, polinomok osztása, Bezout 

tétele /egy polinom x = o helyettesitési értike megegyezik 

az x - c polinommal való osztás eset:n fellipő maradikkal/, 

egyenlet gyökeinek a sz_t:na. 

A könyvhöz tájékoztató is jelent meg. Ebben Varga Ta..mixs 

indokolta az uj anyagr4szeket és Tolnai Jenő közölte e fela-

datok meúoldásít. A tájékoztató tartalmazta az 1952-53 tanévre 

szóló hivatalos irányító tanmenetet is . 

1949-től :öve'.n koresztUl tanterv helyett a tankönyvek 

/rn•.. j d az 'tdolgozot t tankönyve c/ is az 1952-től 4vről-4vre 

uj o in a ici , 'ott irányító tanmenetek szabtá'c meg a tanítandó 

anyagot. 

A tanitott is;retek 7s az 1938. 'vi tantervi anye,g 

ö sszehanonlitása mutatja, hogy u jból tanítandó an rag lett 

az egyenlőtlenségek megoldása, alaposabb lett a számfogalom 
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kialakítása /cde szokatlan, hogy az irracion'lis szím elne-

vezis neon szere )el s tankönyvben/. Jj a  (geometriai szerkes?z-

tósek el'JOrbe '_certil°s?. "oroza .tokníl uj a teljes indukció 

módszere, de elmaradt a v gtelen martani sor tSrgyalása. A 

negyedik osztályban a függvónyek önálló fejezetét a tima je-

lentősge i^ indokolta, de az előző könyvek is, mert azokban 

nem volt szó a x , az  , log x fUggvinyekről, mindössze 

jelentéktelenül 5s elszigetelten e 2x  , mint "exnonenciÁlia 
2 

görbe" 3s a log  x , mint "logaritmusgörbe" szerepelt. Az 

önálló fejezet sok 4rde es függv4nyt tárgyalt / (x1 ; !x(+ [x + 2l; 
i xl 	!xi x + 	2

1 
	x L] 

amelyet a  tankönyv Adott, nagy előrelépést jel?ntett: 

"Mindegvik fUggvény eset "ben arról volt szó, 

hogy a sz4mok egy bizonyos összessr_rlt vet-

teik /o z írtelmezési tartományt/, s az ebbe 

az összességbe tartozó minden számhoz 

hozzárendelte#nk egy varr* több 4rtket. ... 

A figgv nyfogalom lényege ebben a hozzáren-

delésben van. Minden olytn  esetben,  amikor 

egy  számösezessÁg  számaihoz  hozzárendez  

bizonyos  számértékeket /e,gyet vagy többet/, 

fvnyka_pcsolatot létesítünk ..." 

/Apróbetüs ríszben ni g olvashntjuk: "Megje-

gyezzük, hogy a fí.Uggvényfoga.lomnak ez még 

nem a lehető legáltalánosabb 4rtelme .../ 

A differenciál - ós integrálsz mitást nem Vrgyalták a 

tankönyvek, de a parabola alatti terület, a gulp trfogatának, 

felszinének kiszámitásánál az alsó és felső közelitő ös^zegek- 

; tx} stb./ és az  a  fUggvén-*fogalom, 
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kel való számolás az analizis fogalmait késziti elő. A határ-

érték fogalma azonban nincs emlitve sehol. A rnRgasabbfoku e-

gyenletek racionális gyökeinek meghatározása teljesen uj anyag. 

/.z a II. osztályban több indokkal szerebelhetett volna, mint 

a IV.-ben. ;r :agyarországi tantervekben azonban sem korábban, 

sem azóta nem volt előirt anyag./ - Több olyan érdekes és 10-

lönleges apró ismeretek is találhatók a könyvekben, aelyek 

szakkörön való feldolgozásra alkalmasak, tantervi anyagnak 

azonban feleslegesek. Ezek nagy része a későbbi kiadásokból 

kimaradt. 

A négy oszt-ily matematika tankönyvét az 1952-53  tanév 

közepén egy érettségi összefoglaló könyv is követte. Szerző-

je Varga Tamás volt. A könyv, cimének megfelelően, összefog-

laló is rendszerező jellegit. 

A szerző 7 fejezetben, 206 oldalon uj szempontok szerint 

az e f; " az köz. piskolás anyagot áttekintette. 

A számok 4s műveletek cinit fejezetben a sz ,afogalom 

bővit5se során tárgyalja az összeadástól a hatványozsig a 

miiveleti azonosságokat. A negatív számok számegyenes történő 

ábrázolásánál bevezeti a vektor fogalmát. Apróbetits részben 

kitekintést nyujt a komplex  számokra.  

A fr.iggványek áttekintésében tárgyalja a sorozatokat is, 

és a 1)aritmusfüggvány cinszó alatt szerepel az alog x  x 

definició, ott találhatók a logaritmus azonosságai is. A kon-

cepcióból következik, hogy az ait;ebrai kifejezéseket a betük 

függv nyinek tekinti; tárgyalásuk a fUggvén7ek utn k';vetkezik. 

Részletesen foglalkozik az egyenletek általános értelrnezés?vel 

és az egyenértéküség;:k vizsg£latéval /az ekvivalenciával/. 
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Törekszik a sík- 5s a tőrgeometria párhuzamos tárgyalásra.  

A szögfüggvőnyek általános értelanezésanél felhasználja a vek-

tor fogalmát, az analitikus geometriában gyakran használja a  

tükrizst, eltolást /a forgatást is/. .Az összefoglaló könyv  

koncepciója elt Ir a négy osztály tankönyvének f-lépitésétől.  

/Ez rendserező-összefoglaláskor nemcsak megengedett, hanem  

sokszor szlksges is./ Mai irt6kel4ssel azt <állithatjuk, hogy  

az összefoglaló könyv szemlélete előrematató volt. Gyakorlati  

hasznot jelentett világos tárg - alásmódja, áttekinthetőshge is.  

A könyvről alkotott akkori  v le-h nt, ek azonban megoszlottak.  

Voltak, akik - k4sőbb - az első ooztlytó1 kezdve annak alap-

ján tanítottak; mások idegenkedtek attól, hogy más rendsze-

rező elv alapján végezzék az árettstgire tirt4nő felkászitást,  

mint ami korábbi munkájukban volt vezető szempontjuk.  

A 	A 	"I 	i 	-~ 	 ~ 
H •} 7 l YCnLColJt

♦ CL ~ 
 
	Q  Y  a :1 yozo t  a A l 1ü  ' ~~~     

ival sem  ri;  ugodott meg a gimnáziumi matematikatanitás. Kisebb-

nagyabb ki-idványok: módszertani levelek, utmutaták, táj koz-

tatók, rendeletek mellókletei, számos 5rtekezlet, a Köznevelés  

aikKei foglalkoztak a matematika tanitásának a helyzetével.  

A minisztérium 1952-ben kiadott módszertani levele fel-

sorolja azokat a területeket, anelyeken különösen j61 Táts< . ik  

a fejlőds. Ezek: az uj tankönyvek jobb módszerei; a tanmene-

tek gondosabb összeállitása; javult az órákra tirtánő felké-

szülés; a számonkérések eredm4nyesebbek lettek; a házi fela-

datok kitüzáse rendszeresehb4 vált; a dolgozatok iratása terv-

szerübb lett; az isni5tl6sehre a tanárok nagyobb  gonddal le-

szültek fel, mint a multban; a szakkörök felkeltették a  ta-

nulók árdeklőd5s5t, elv 4lyitetták, bővitett :3k ismereteiket.  



Eredményesnek mutatkoztak a házi versenyek, az országos 

versenyecen a tanulók felkászültsge javult.  

A hiányosságokról szóló elemzős beve ~ets4t /37/ szó 

szerint  idézzük:  

"Nevelőink fejlőd4sében mutatkozó ered-

ményekkel azonban nem áll arányban a ta-

nulók tudásának fejlődise. Az általános 

48 középiskolákban egyar"nt igen gyenge 

a tanulók számolási klszságe. Nincsenek 

tiszta ás pontos alapfogalmaik. A  mate-

matika nyelvét delyteleni.il használják.  

Problámaneglátásuk, feladatmegoldó kász- 

s giik javult  ugyan, de ugyanakkor bizony-  

talanok a számtani ás algebrai műveletek 

elvégzésben. Eg5oz számokkal, közöns'ges 

is tizedeatörtekkel szóbeli 5s irsbeli 

miiveleteket, algebrai .talakitásokat nem  

tudnak gyorsan is biztosan elvégezni." 

A tantestUletekben 1952-ben 15trehozott szakmai munka- 

közösssgek, a rendszeres továbbképzős megszervezőse, A Mate- 

matika Tanitásának megindulása /1953/, a Bolyai Társulat is- 

kolai alunká jónak kibontakozása, a Köz 5piskolai Matematikai  

Lapok feladatmegoldásának, a versenyeken való rászvótelnek 

tömegmozgalommá v :lósa, a szovjet pedagógiai irodalom ismer- 

tetése ás propagíLl,sa mind-mind igyekezett segiteni ás haté- 

konyabbá tenni a :n^tematika oktat•'s xt.  

Másféle igyekezet is volt. A sokat vitatott 1949-es 
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I. osztályos tankönyv hel•Tettesitsgre uj, kiseórleti tan-

könyv készült. Szerzői Csőnk István, Fiala Albert 4s Hursán 

Pál voltak. 1953.  szeptenber:től Budapesten 's 5 megyében 

ennek használatát rendelte cl a miniszter. 

1953. augusztusában regindult "A Matematika Tanitása" 

folyóirat. Ebben az uj lapban Csánk Isty:"n ismertette a ki-

sárleti tankönyvet. I •mertetése elejSn tudatosan erniiti, hogy 

a kis5rleti könyv bizonyos mertkben más irányvonalat követ, 

mint az előző könyvek. Azt irts, hogy "a könyv megjelenésőre 

a nevelők kivánságára került sor". A kár4sek alnpjáu1 azt 

e;nlitetta, hogy 1949-ben felttelezt5k, hogy az általános 

iskolából kikertelő tanulók azokkal az ismeretekkel rendel-

'teznek, amelyet a tanterv előirt. Nem  sz:moltak az általá-

nos iskolák közötti különbe gekkel. Emiatt szUkslgessá vált 

az általános iskola anyagának a köz5piskolában tört3nő ismá t-

lzse. /A könyv valóban sokat foglalkozik az által ános iskolai 

anyag ism3tl?sóvel./ 1949 óta a kialakult tanterv is változott, 

ás az algebra tanitásához 1953-ban már rendelkezésre áll meg-

felelő feladatgyUjtemány. Ez Laricsevnek az "Algebrai felada-

tok gyüjtem5nye" cimen lefordit;tt példatára volt. A tankönyv 

szerzői azt figyelembe vetták, ugy váltók, hogy a pőldatár ás 

a kisérleti tankönyv kölcsönösen kiegiszitik egymást. 

A terjedelmes /444 oldalas/ kis rleti tankönyv nem nyer-

te el a tanárok bizalmát. A könyv bir"Tatával a "Matematikai 

Lapok" is foglalkozott, 5s a Matematika Tanitása alkalmas fo-

lyóirat volt a tankönyvek általános kárdáseinek megvitatására  

is, a tanköna-vek kritikájára is. Ez utóbbiban megjtlent birá-

latból /38/ idéztink: 
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"... a kisőrleti könyv - egyes  helyes tö-

rekvése ellenire - nagy visszaesst jelent  

nemcsak a jelenlegi, hanem a felsz>'badulás  

előtti tankönyvekhez kőpest is.  

Visszaesíst jelent először is felépitó-

spben, mert nem folytatja az uj gimnáziumi  

könyvek helyes kezdeTnónyez ís ~ t: az algeb-

rának nagyobb rmrt'kben az egyenletekre,  

a geometriának a mártani helyekre és a  

transzformációkra való 4pit4s4t. De mjg  

azt se-:t rnondhatn4m, hogy visszatér a rigi  

"bev31t" kerkvágásba /amelyről egy5bkínt  

erősen kírdses, bev ::lt-e csakugyan - vagy  

talán csak megszoktuk/. 1.z a visszat :"rs  

- egy bizonyos hagyományos szempont sze-

rinti elrendez4s - megnyilv='nul a "fiókok"  

/az egyes nagyobb fejezetek/ sorrendjében,  

de nem a fiókokon belül. A fiókokban ren-

detlenség van: a könyvet nem gondolt.`k  t 

semmiféle elfogadható szempont ala7ján, 

egy-egy fogalom, tCtel, szabály ktszer-

híromszor is felvetődik, mindig ugy, mintha  

móg sohasem lett volna szó róla, ós rend-

szerint nem  akkor  és nem olyan forni b€zn,  

amikor és  ahogy arra 6p2en szükség volna.  

... minden  szempontból visszaesést je-

lent eddigi tankönyveinkhez kőpest. Ennek 

ellenőre meg kell állapitaní, hogy vannak 
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a könyvben egyes irt ̀kes vonások, hel-res 

kezdem nyezisek is. Igy például helveselni 

i eae_t azt, hogy érvényesit a  könyv n?hány, 

a szovjet metodika -fltal napirendre tUzött 

és Bragyisz módszertankönyve r4v4n hozzánk 

is eljutott szempontot: az egyenletek mel-

lett tárgyaljs az egyenl tlens geket is, 

kit4r az ekvivalencia fogalmára stb. Néhány 

szép :nintapáldát 4s Ugyes feladatot is ta-

11unk a könyvben ..." 

/Konkrét utalások támasztj4k el4 az 41ta-

l4nos megállapitáaokat./ 

A ki.s;rleti könyvből nem lett általánosan használt tan-

könyv. Csak a kijelölt gimnáziumokban haszn$lták 4s csak 1956. 

juniusáig. 

A kísérlet sikertelens4g4t a koncepció rossza.s•"g"val, 

illetve hignyával 4s a kidolgozás hibáival magyarázhatjuk. 

Látnunk kell azonban azt is, hogy abban az időben a ma.tena- 

tikatanit _ás változása-fejlőd3se nagyon gyors volt. A sokféle 
próbálkoz e 	kie4rlet rengeteg tapasztalatot nyujtott. Azok 

elemzése 4s 4rt4kel4se viszont nem történt meg. Emiatt a vál-

toztatsok csak próbálkozások lettek, az előrehaladás utja 

nem volt világon. /A változások gyorsaságát jól mutatja egy 

"apróság": Az 1952-ben megjelent IV. oaztglyos összefoglaló 

tankönyvben mát; ujnak számitott az egyenletek "egyenárt4kü- 

ségÁvel" való foglalkozás. Az 1953-ben megjelent I. osztá- 

lyos könyvben az egyenletek ekvivalenciája már tgrgyelt anyag./ 
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1956. szeptemberőre - az 1949-es ás az 1953-as kisSr-

leti könyv helyett - az uj I. osztályos tankönyv jelent meg. 

Algebrai része Varga ?am,_ s, geometri;di ráeze Faragó L4s215 

munkája.  A  kit  szerző A Matere itika Tani tá s lapjain külön-

kiilön is,lertette a könyv kit rász _lt. A könyv is tikrözi, is-

:ertet>ásiikben is olvasható, hogy mindkőt szerző :Irt keli az 

1949-ben indult Gallai - P4ter tenkönyviorozat szakmai és 

didaktikai vivmányait, azokat meg is akarják tartani. 

a könyv írása idejÁn is köztudott volt, hogy a megjele-

nő könvet nem követik ujabb kötetek, a II. - III. - IV. 

osztályos tankönyvek továbbra is az 1950-ben, 1951-ben, 

1354-ben megjelentek ujabb kiadásai  maradnak.  Mégis mindkőt 

szierző előremutató fogalmakat  Is  uj anyagrlszeket épitett 

be az I. osztályos könyv megszabott kereteibe. 

Az algebrai i"ász bevez--.- ti  a hJ aaz f>galmá t. Szerepel 

a könyvben a xiágyzetgyök Is  az irracionális szám fogalma is. 

Plidákban jelentős teret kapnak a f'iggvnyek, a grafikus áb-

rázolások, egyenletek grafikus megoldása. A egyenletek ek-

vivalenciája önálló fejezet. Foglalkozik a számit-sok pon-

tosságának a kárdásável is. 

A könyv különbedző kiadásai eltérnek egymeóstól, fejeze-

tek módosultak, összeolvadtak, vagy a könyv vágIn levő fUgge-

llkbe keriiltek. A kitekintásklnt tárgyalt függelékben szere-

pelneit a Venn-diagramok,  Is  nagyon jelentős a logikai vonat-

kozások kiemelőse: állitások szemléltetése halmazokkal, a 

szóhasználat /szUkslges, elégséges, szükséges Is  elégséges 

stb./, az állit `sors megforditása 4s ellentettje. 

AZ algebrai rísz sok fogalmat vezet be, sokkal többet 
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mint az 1949-es könyv. A t4 j kozód .ásban azonban a könyv ta-

golás-: 53 szedése segit; a nag'on fontos, a lányeges a csak 

emli tett r :  azek feltiinően elkülönülnek egymástól. 

A geometriai rísz hát fejezetre tagolódik. /Bevezetés, 

az egyenes, a szög 4s a kör; a  szögpárok; a geometriai transz-

formáció; sokszögek; a háromszög; a nágyszögek; a kör./ Tár-

gyalásmódja táltudatos s itOnyes. Olyan ismereteket is tár-

gyal a könyv, mely néhány évvel korábban nem szerepelt az I. 

osztály agyagában. Szó esik axiómákról, Euklidesről, a párhu-

zamosok axiómájáról, az euklideszi ser ce-szt : s f 3gal.náról. 

A geometriai transzformáció fjezetcim, ez az,nban csrk a 

szem1álet orraálás t szolg<:lja. A fajez:t mindössze ht oldal-

nyi, a geoaetriai transzformációk kellő sullyal való tárgya-

lás hoz csak egy  láp snak tekintnetjük. 

A tankönyv Üi e_i3rai raze apit a Laricsev példatárra, 

ezért kevés önálló feladatot tartalmaz, A geometriai rész 

feladatanyaga gazdagabb, tibb feladatot közöl, mint az 1949. 

évi I. oszt "l- os könyv. 

A tankönyv szakmailag iginyes, felépitásében jobb mint 

az előző  I.  Jsztályoo könyvek. A későabi kiadásaiban tartánt 

kisebb átdolgozások vsiszoltabbá 4s használhatóbbá tették. 

Azonban az ujabb kiadások sem biztositották a II. - III.  - 

IV.  osztályos könyvekael azt a szakmai 	módszerbeli :ssz- 

hangot, amely egy tankönyvsorozatnál kivánatos. /Pl. Az I. 

osztályban már szerepel az irracionális szám fogalma, a ké-

sőbbi osztályok könyvei nem emlitik. A fogalmak kialakitúsá-

öól az igányesságben is lányeges különbség van az első 4s a 

többi osztály tankenyve között./ 
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Az 1956-ban az I. osztálynak, az 1950-től 1952-ig a 

II. - IV. osztályoknak megjelent, majd átdolgozott könyvek-

kel i s az érettségi összefoglalóval kialakult tankönyvsoro-

zat 1966-ig haaználatban volt. 

Ez a tankönyvsorozat 1949-ben a matematikatanitás forma-

lizmusa elleni kérleluetetlen harc jegyben indult. Ez kezdet-

ben tulzúsokat is eredményezett. Az 194)-es első oszt.:"lyos  

tankönyv szerkezetéből ás stilusából ugy tűnik, hogy a szer-

zők az ismeretek rendszerezését, megtanitását, alkalmazását  

magától adódó ereda nyatk gondolták• Később e harcnak a ki-

emelt szerepe csökkent, a tankönyvirók célja módosult.  To-

vábbra is törekvésüc volt az, hogy a gyakorlati problámékkal  

motiválják a matematikai anyagot, azonban a következő 'veé-

ben megjelent könyvek már céltudatosan töre:edtek az ismere-

tek közlésére ás r egtanit: sóra.  

A mag ~-ar matematikaoktatás tarténetében ez a tankönyv-

sorozat rendkivifl nagy jelentőséggel bir. A magyar tankönyv-

irodalomban uj korszakot nyitott. Egyértelműen elfogadott 

céllá tette a matematikai szemlélet ós a mItematikai gondol-

kodásmód helyes irányban történő fejleszt-,;sét. A kezdeti tul-

záso c azonban nagy ás szenvedélyes vitát is eredminyeztek.Az  

akkor t_anitó és érdeklődő tanirok szakmai s módszertani is-

meretekben gazdagabbak lettek, nagyon ért kes t_ pasztalato-

kat szereztek. A tankönyvsorozat uj elgondolásainak, tanul-

ságainak részletes elemzése azo .nbin elmaradt. Ez nagy kár,  

mert a következő nemzed ékek sokat tanulhatnának belőle 4s  

hasznosíthatnánk egy- eg:; uj kezdeményezés tervezésénál.  



- 118 - 

A tankönyvsorozat kialakulása azonban nem biztositotta 

a matematixatanitás stabilitását. A gimnáziumi oktatás c41ja-

inak módositása minden tantárgy oktatás;t érintette. Az 1350-

es évek vig4n kezdődő és 1961 és 1963 között legnagyobb m4r-

tikü politec'.nikai oktatás /5 iskolai nap + 1 nap Uzemi gya-

korlati oktatás/ megváltoztatta a matematika óraszámát is. Az 

oktatási rendszerről szóló 1961. évi törvóny után a miniszté-

rium 1962-ben uj tantervi tervezetet k4szitett. Ez a terv /a 

válem4nyek meghallgatása következtóben/ nem valósult meg, de 

a miniszt Írium 1963-tól megszüntette a reál-humán tagozatokat 

is  eg ;;ságes óratervet vezetett be. Ugyanekkor kezdődött a 

nyelvi, zenei, testnevelési tagozatu osztályok szervezése is. 

1964-től már matematika-fizika tagozata osztályok is indultak. 

Közben folytak az uj tanterv elők4szits4nek a munkálatai. 

Az 1965. évi tanterv 

A ta_zterv nélküli időszak utn 1965-ben jelent meg gim-

náziumi tanterv. Általános bevezetése 1966-ban  kezdődött.  

Tervezéséncil természetes igény volt a rendezcsre törekvés. 

Az általános iskola fejlődése is uj tantervet indokolt, de 

kidolgozása idej4n a tudomány 4s technika gyors fejlőd4se is 

kivánta, hegy a matematikaoktatás kilépjen hagyományos szoká-

saiból 4s módszereiből. Világszerte mozgalom indult a metema-

t i kaok ta tá  .  e gu j i tá sára. 

Az UNESCO támogatásával Budapesten 1962-ben rendezett 

Nemzetközi Matematikaoktatási Szimpoziam nagyon lányeges meg-

állapodásokat ás javaslatokat fogalmazott meg. Az utóbbi két 
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évtized sok próbálkozása, utkeresse könnyebben érthető, ha 

néhány részletét közlljük: 

"A matematika napjainkba 1. modern emberi 

lét alapvető alkotóelemévé vált. Ezt tanu-

sitja szakadatlan, szüks " gszerU megjt lenése 

a korszerei gondolkodás, tudomány és technika 

legkiilönbözőbb területein. 

Alapelemeit, alkalmazásra képes formá- 

ban, minden gyermeknek me' kell tanitanunk. 

Nyilwinvalóvá vált, hogy a matematikát 

vonzóbbá tehetjük a gyermekek szmára, ha 

kezdettől fogva a m-ii szemléletnek megfele-

lően tárjuk eléjük. ... 

Az oktatásban a tanulók természetes 

irata lligenciá járat kell ápitenÜnk, ahelyett, 

hogy rutin-eljárásokra idomitanánk őket, a-

melyeket könnyen elfelejtenek ás nehezen al- 

kalmaznak uj helyzetekben. 

A tanuló személyes aktivitása a benne 

szunnyadó adottságok kibontakozásának nál-

k.ilözhetetlen felttele. 

A tanulás eredményességét fokozhatjuk, 

ha a tanulót számára ismert helyzetek elé 

állitjuk, amelyekből kivonhatja a matema-

tikai lányeget saját felfedezésein keresz-

tUl, saját egyéni ritmusában dolgozva. ••• 

Az aktiv tanulás egyik mozgatóereje a 

kellő motiváció. Kutatásokat kell kezdeni 
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annak tisztázása 3rdek4ben, hogy melyek 

azok a tányezók, amelyek - egy4ni adott-

ságaiktól 5s életkoruktól függően - mate-

matikai aktivitásra serkentik a tanulókat: 

a ját4kosság, 

az egyéni dánt 4sből fakadó érdeklőd l s, 

a mate.'iatika sokf>le érdekes alkalmazási 

lehetősége, 

a megoldásra váró problémrik ösztönnő 

hatása, 

egy probléma öüálló megoldásakor érzett 

el4;edetts4g, 

a versong?s szellome /versenyek, olimpiák!, 

a matematikai gondolatokba való behatolás, 

e gondolatok történeti fejlőd."sánek felis-

ineré se , 

a matematika racionális szépsége. 

Ezekben a különféle motivációkban, a matema-

tikán kiviiliekben 48 beliiliekben egyaránt, 

az érzelmi tényezőknek is nPgy szerepűk 

van. ..." 

Az 1965-ös tanterv 4s bevezet5s4ne: előke4szit4se gondo-

san tervezte a gimr ziumi matematikaoktatás korszerüsit4sét. 

Az uj tanterv előirta a halmaz foga1in nak használatát /mint 

az egysiges matematikai szeml;let szüksíges és hasznos 

segádeszköz5t/, középpontba állitotta a függv5ny fogalmát; 

a geometriai anyag iblépit se a transzformációkra ápUlt, 
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bevezette e vektor fogalmi, igyekezett megv*1ó3itani a sik-

4s tárgeometria párhuzamos tárgyalását. Az előirt anyag bő- 

P viilt, az egyenlőtlenségek tárgyalásával, az analízis, a kom-

binatorika, a valósziniiségszámitás 4s az ábrázoló geometria 

elemeivel. Mi'idezeknek a fogalmaknak 4s ismereteknek a meg-

tanítását csak olyan melységben kivánta, amilyent az akkori 

körülmények megvalósithatónak mutattak. 

A tanterv a tanitás anyaga mellett megfogalmazta a kö-

vetelminyeket is, ás a régibb tantervek mintájára általános, 

valamint r5szletes utasitásokat is tartalmazott. /A tantervi 

követelménye cet 1971-ben négy füzet követte, melyek az egyes 

osztályok matematika tantervi anyag:xt részletezték 3s felhin-

tették a tantárgyi minimumot./ 

Az 1965. ;vi tantervnek megfelelő tankönyvek - gondos elő-

k4szités után - végleges formában, a hozíiuk kapcsolódó taná-

ri segédkönyvekkel együtt, 1966-t6l ávenkgnt jelentek meg. A 

tankönyvsorozat elsősorban Horvay Katalin ás Pálalay Lóránt 

munkája, a III. Ps IV. osztályos könyvnek Czapáry Endre, a 

IV. osztályosnak Gyapjas Ferenc is szerzője. 

A szerzők az előkászitő munka körülményeit az I. osztá-

lyos tan. ri segédkönyv előszavában ismertett 5k: 

tti2 kön: v megjelenésekor előre szeretnénk 

bocsátani, hogy a tankönyv is  ez a segéd-

könyv is az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Természettudományi Karán készült a Matemati-

kai Szakmódszertani Csoport irányitásával. 

E csoport minden tagja több éves középis-

kolai gyakorlattal is rendelkezik. 
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E könyvek tartalmazzák tanitsuk 4s kisjr-

leteik tapasztalatait. A tankönyv először  

csak házilag sokszorositva jF lent meg. 12  

lelkes, önfeláldozó tanár vállalkozott arra,  

hogy  ennek  al pján tanitson. A tankönyv ás  

a segódkönyv nyomdai kézirata e kart  "rsak  

tapasztalatait, ártákes megjegyzéseit is  

tiikrözi. Az egyetem n6h4ny professzora, mun-

katársa, szakfelügyelők 3s közápiskolai ta-

nárok is  figyelemmel  kisárták 	segitetták  

a  munkát".  

A tankönyvek az uj anyagrászeket a tantervnek megfelelően  

dolgozták fel. Motivációi a gyakorlati álétből merített  pál-

d 	voltak, logikai ren d j á t, 	kö :Te "tkez€tesss g 4s  egy°  

s5gesság jellemezte. A  tankönyvsorozat kötetei a közelmultig  

- az 1979-ben induló tarkönyvekig - használatban voltak, e-

zárt részletes ismertetásiiktől eltekintünk. 

A tanári seg é dkönyvek - osztályonk5nt kilón-külön kötet-

ben - szakmai .á s  módszertani segitsget nyujto ta',  . A felada-

tokhoz fiizött regjegyzések, a közölt megoldások, egy kidol-

gozott tematikus <±raterv a tanárok felkászUlésát könnyitette.  

Az uj tantervre, ás az uj tankönyvekre •-apid áttárás a  

gondos felkászit:s mellett  is  nehéz volt. A szakmai 3s  mód-

sz ~rtLni gondok csö;ckentásére orszá :oa szervezásü továbbkép-

zés is se,ritette a tanárokat. A sok szakmai ujdonság miatt 

mégis 4-5 4v kellett ahhoz, hogy az uj koncepciót alaposan 

megismerj ik.  
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Az 1965-ös tanterv nyomán minden tirgynak változott a 

tanterve. A tanulók ,fiunkja is nehezebb lett, óraszámuk, tana-

nyaguk tulterhelst okozott. 

Az állami oktatás helyzetiről `s faj1eszt'5aének felada-

tairól e J4agyar Szocialista lunkáspárt Központi Bizotts•'ga 

1972. Junius 15-én fontos határozatot hozott. ,z a határozat 

is megállapitotta a tanulók tulterhel4sót és önár 1973-ban 

tananyagcsel kentésre került sor. 

A aatenatika tananyagcsdkkentzsát rögzítő 74 oldalas 

Füzet bevezette a t3rzsanyag;, a kieg szitő ás a  tá j ákoztató 

anyag fogalmát. A törzsanyag a kö%elezően előírt minimum. 

Feldolgozása, ellenórzáse, megkövetelése a tantárgy oktatá-

sának a gerince. A kieg^szitő anyagot az órán fel kell (1)l-

FTozni, de számonkérését mellőzni kell, a tájékoztató anyag 

a tanulók árdeklőd3s4től függően, a sza'ctanár belátása sze-

rint tárgyalható, vagy  mellőzhető.  

A.z 1973-as tananyagcsökkentés gyors int'zked "s volt. 

N4h4ny rá,:zlete megbontotta az eredetileg egységes tanter-

vet. 74hol szalmailag helytelen, vagy hián:*os tárgyalást ki-

váat. /pl. a hasonlósági transzformácic?t a párhuzamos szelők 

tőtele nélkül, megalapozatlanul kellett tárgyalr_i/. Az ana-

lizis anyaga csökkent /elmaradt a trigonometrikus f4 gvnyek, 

a szorzat-, hányasos-, közvetett függvény deriváltja/. Az 

ábrázoló geometria, a kombinatorika és a valéazinüségszámitás 

Elemeit a tantervi anyagból törölte. A rendelkezés után rövid 

időn belül aegjelent két füzet, maly a csökkentett analízis 

anyagot tartalmazta. Ezt később a. III. és IV. osztályos tan-

könyvek megfontolt átdolgozott kiadásai követtők. 
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1965-től kezdve kibontakozott a tagozatos osztályok 

rendszere. I,étrejóttek a matematika iránt kílönösen 4rdek-

lődő >s tehets3ges tanulók számára a nagy óraszámu, un. spe-

ciális matematikai osztályok, és a  matematika-fizika tagoza-

tu osztlyok. Ez utóbbiak később egy-egy tárgyra szakosod-

tak, vagy matematika I. vagy fizika tagozatok lettek. Szi-

mukra ki,ilön tanterveset adott ki a :iinisztérium. A speciális 

matematikai osztályok tanterve 1968-ban, a matematika I. 4s 

a fizika tagozatu osztályok matematika tanterve 1973-ban je-

lent meg. Tananyaguk az eredeti 1965. ivi tantervi anvrRgn'1 

jóval tdbb volt, de  egy-egy  osztály tanmenet nek összeálli-

tásán=íl a sza stanárnak ddntési joga volt, a köriilményeknek 

megfelelően tervezhette a törzsanvaPon tulneriő riszek tani-

tás:át. 

A tagozatos osztályok eredményei az általános tantervű 

osztályokénál sokkal jobbak voltak. A  tanalmányi gondok he-

lyett más természetű bajok jelentkeztek. Idézünk Welker Ottót 

"A gimnáziumi oktató-nevelő munka helyzete; feladatai az 

1971/72 tanévben" cimü elemzéséből: 

"A szakositott osztályok problémái főleg 

nevelési vonatkozásban jelentkeznek. Egyes 

esetekben a  kiváltságosság érzéséből a ta-

nulókban torzulások fakadnak. Nagy a tul-

terhelés veszlye, mart egyr ,ászt minden 

szaktanár növeli igényeit ezekben az osz-

t Slyokban, rnásr szt a szülői szándék alap-

ján ide került gyeng bb kipess gUek ver-

senyfutási igyekezete is káros lehet. 
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Egy tárgy dominanciájának is vannak negativ 

hatásai. /Matematika tagozaton a tények le-

becsülése, nyelvi osztilyokban a gondolko-

dás automatizálódása észlelhető/. A harmo-

nikus embernevelis nehézségei itt fokozód-

nak és fennáll a fizikai dolgozók gyerme-

keivel kapcsolatban a kontraszelekció le-

hetősége is." 

As MSZMP Központi Bizottságának az állad oktatás hely-

zetéről és fejlesztésének feladatairól szóló 1972. 'vi hat,l-

rozata megállapitotta, hogy az oktatásügy, fejlődse ellenére 

is, sok gonddal és ellentmondással kiázd. A határozat alaposan 

ele[nezt" a gondokat, az ellentmondásokat 5s irinyt mutatott, 

szempontokat adott az oktatásügy továbbfejleszt5s5hez. 

A határozatban - többek között - olvashatjuk, hogy a 

matematika és az anyanyelv oktat3s<'nak a jelentősége nő, azt 

is, hogy a gimnáziumok feladata elsős'rben a továbbtanulásra 

való felk;szit4s legyen. A javaslatok közitt szerepel az ed-

digi merev tantervi előirások helyett rugalmas keretek kere-

sése 5s a fakultativ oktat4s megservezése is. 

A határozat cflkitüzéseit szolgáló első intézkedések ha-

marosan megjelen nek. A legelső feladat a tulterhel `s me gsziin-

tetése volt. Az 1973. évi tananyagcsökkent's a törzs- Is kie-

gészítő anyagrészes bevezetés4vel megvalósitotta a rugalmas 

tantervi előirásokat is. A gyorsan  megjelenő  rendelkezések 

között azonban meggondolatlanok 48 elhamarkodottak is akad-

tak, melyek későbbi korrekciót kivntak. Igy pl. az az uta-

sitis, mely a tanulók ottioni terhelésének csökkentése érde- 
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kében azt irta elő, hogy magyar nyelv és irodalomból, mate-

matikából 4s fizik4ból havonta legfeljebb 4 alkalommal ad-

ható kötelező irá sbeli feladat, mindösEze egy esztendeig 

volt érvényben. 

A fakultativ oktatás megszervezése és tantervAnec ki-

alakitása meggondoltabban történt. Az Országos Pedagógiai 

Intézet, a József Attila `^ dományegyetem Neveléstudományi 

Int zetének vezetésével tantestületek, iskolák uttörő kissr-

leteket végeztek. A tapasztalatok gyiijtése és értékelése u-

tán az Országos Pedagógiai Int4zet készitette el "A gimná-

ziumi nevelés 4s oktatás terve „  cimiu kötetet /670 oldal/, 

majd azt a 124/1978. /M.K.14/ OM számu utasitással az okta-

tási miniszter jóváhagyta ás elrendelte a fokozatos beveze-

tését az 1979-80-as tanévtől kezdve. 

Az oktatási ás nevelési tervet kiegszitetták az egyes 

tantárgyak fakultativ tantervei, melyek végleges formájukban, 

külön-külön füzetben, 1981-ben jelentek meg. 

Az 1979-től fokozatosan kibontakozó uj tantervnek sok 

kapcsolata van az előzőeickel, de tö>b uj vonást is tartal-

maz. A nevelési 4s oktatási terv elnevezés is mutatja, hogy 

a  nevelő oktató munkát egységben kell végeznünk, a kettő 

nem választható el egymástól. 

A gimnázium célját, szerepét, feladatait, a tanterve- 

ket "A gimnáziumi nevelés 48 oktatás  terve"  cimü kötet /1978/, 

a matematika tantervhez fUzött elemzéseket .fis  megjegyzéseket 

pedig a "Matematika tantervi utmutató" cimU, 1979-ben kia-

dott 64 oldalas könyv részletesen ismerteti. 
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