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Cikkünk az utóbbi években felmerült kérdések alapján összehasonlítja a magyarországi országos
szintű matematika versenyek többségét. Egy adatbázist hoztunk létre a versenyek publikus
eredményeiből, és ennek lekérdezései alapján vonunk le következtetéseket. A cikk tartalmaz
néhány szubjektívnek tűnő megállapítást, ezek a szerzők tapasztalatait, véleményét is tükrözik,
főként a matematika tárgy oktatására vonatkozóan és mélységükben a korrepetálástól kezdve a
tehetséggondozásig terjednek, érintik az áltanos, a közép és a felsőoktatást. Érintjük a „tehetség”,
a „jó tanár” és az „elit iskola” fogalmát is.
We compare the majority of national math competitions in Hungary in the last few years. We
have created a database of public appearances from the competitions and draw conclusions
based on its queries. The article contains some subjective findings, which reflect the authors'
experiences and opinions, especially in the field of teaching mathematics and in depth, ranging
from tutoring to talent-nurturing, touching basic, middle and higher education, and mentioning
the concept of "talent", "good teacher" and "elite school".

1. Bevezetés
Diákjaink matematikát igénylő felsőoktatási képzésében – ilyenek például a gazdasági, műszaki, és
természettudományi szakok – illetve a későbbi hivatására vonatkozóan elengedhetetlen feltétel a
problémamegoldó gondolkodás elsajátítása. A gondolkodás képességének fejlesztése a
középiskola elvégzésével intézményes keretek között gyakorlatilag megszűnik. Felsőoktatásunk és
hasonlóan munkahelyeink nem igazán kényszerítik gondolkodásra diákjainkat, alkalmazottaikat;
inkább csak a gyakorlati ismeretekre, algoritmusokra – e cikkben a rutinszerű feladatmegoldást
értjük algoritmus alatt – helyezik a hangsúlyt.
Legfeljebb néhány szakot, tanszéket, oktatót lehet kivételként megemlíteni, akik szerencsénkre
még megtalálhatók egyetemeinken. Egyre kevesebben vállalják fel a problémamegoldó
gondolkodást követelő oktatás nehézségeit, hiszen ezt a munkát általában a hivatalos tanterv
többnyire csak látszólagosan támogatja [Bérces, Dinya, Jäckel, Kozma]. Pedig Kormányunk szerint:
„Az oktatás a jövő kihívásaira, az alapvető globális és hazai trendekre akkor készíti fel a
hallgatókat, ha minden értelemben az interdiszciplináris és probléma-orientált, problémamegoldó
gondolkodásra és teamekben való munkára készíti fel a hallgatókat” [Fokozatváltás…].
A problémamegoldó gondolkodásunk fejlesztése (hasonlóan fizikai erőnlétünk fejlesztéséhez),
amelyen középiskolás tanáraink adottságaik, lelkiismeretük, lelkesedésük szerint munkálkodnak; a
20-as éveinek elején járó fiatalok átlagát tekintve megáll, hanyatlásnak indul [Avolio és Waldman,
Salthouse]. Igaz, hogy más készségek, mint pl. a kommunikációs készség, vagy akár az átlagos
intelligencia is fejlődhet tovább. Ezért a gondolkodás tekintetében érdemes minél mélyebb
ismeretekre szert tenni a rendelkezésre álló közoktatási időszakban, illetve a továbbiakban ezt a
képességet folyamatosan gyakorolni és fejleszteni szükséges.
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A tömegoktatásra épülő tantervek azon típus feladatai, melyek jobbára a középszintű érettségire
készítenek fel, kevésbé gyakorlatiasak, és még kevésbé gondolkodtatóak; mindössze visszakérik a
leadott ismeretek gerincét. Azokat továbbgondolni nem szükséges; összefüggések meglátását,
következtetéseket, analógiák felfedezését már nem kérik számon. Erről a diákok és a szülők is
tehetnek az axiómának kikiáltott közhely kapcsán: „nem adta le a tanár, tehát nem is kérheti
számon”. Ezért a „jó tanár” nem tesz ilyesmit, inkább megadja a görbült jegyet, és mindenki
boldog. Még kiemelkedő, iskolák alsóbb osztályaiban is elhangzik: „Mi azt akarjuk, hogy csak
boldogok legyenek a tanulóink”. Ez a „csak boldogság” többek számára leginkább azt jelenti, nem
kell erőlködni, küzdeni, a dolgok megtörténnek amúgy is, maguktól. Csodálkoznak, elfogadott az,
hogy tanítványaik a felsőbb osztályokat más (közép-) iskolákban kezdik, mert tanulóik tömegesen
nem teljesítik még a saját intézményük által támasztott felvételi követelményeket sem.
Az iskolai előmenetel azonban általában nem úgy alakul, ahogy a diákok egy része, vagy a diákok
egy előző halmazától bizonyosan bővebb halmazának szülei elvárnák, mert az elvárás egyre
inkább, nemcsak a diploma, hanem a jó diploma. Legyen az hazai vagy külföldi, fontos, hogy jó
egyetem adja, így az beszállókártya lehet az áhított hivatás magas színvonalú gyakorlásához,
amely a különösen a versenyszférában feltételezi tulajdonosának fejlett problémamegoldó
gondolkodását. Általános vélemény, hogy ez még csak szükséges feltétele a „sikernek”; mert
ahhoz ezen kívül még jó marketing (a mókus és a patkány is rágcsáló, csak a mókusnak jobb a
marketingje), és többnyire szerencse is kell. Előbbivel nem foglakozunk, utóbbit pedig többek által
is idézett, napjainkra már közhellyé vált idézet világítja meg igazán: „Minél többet gyakorlok,
annál nagyobb a szerencsém.” [Quote]. Tehát a sikerhez, hasonlóan a matematikához illetve a
geometriához, ahogy már Eukleidész is mondta: nincs királyi út.

2. A magyarországi országos matematika versenyek
Magyarország méltán volt híres a matematikai tehetséggondozásáról, bántó lehet a múlt idő, de
nemzetközi versenyeredményeink a helyezések tekintetében az abszolútból a relatívba csúsztak, a
népességhez viszonyítva. Összességében még mindig jó eredményeink vannak, különösen igaz ez
az egyéni teljesítményekre. A Nemzetközi Diák Olimpia elmúlt 60 évének minden résztvevőjét
tekintve az első 100 helyezett között [Hall of Fame] nyolc magyar versenyző van:

Pelikán József, Lovász László, Terpai Tamás, Rácz Béla András,
Ruzsa Imre, Lakos Gyula, Kós Géza, Gáspár Attila
A cikk végén még visszatérünk a Nemzetközi Matematikai Diák Olimpiai eredményekre. Korábban
nagyon sok jó matematikai témájú könyv jelent meg magyar nyelven; a középiskolákban
matematika tagozatokat, szakköröket indítottak. Sajnos egyre kevesebb a jó tanár, aki a
tehetséggondozás legfontosabb pillére lehetne. Erdős és Pólya a KöMaL és az Eötvös (ma
Kürschák) matematikai versenyeknek legalább ekkora szerepet tulajdonít a matematikai
tehetséggondozásban [Hersh és John-Steiner].
A közelmúltban sok új matematika verseny létesült, a legfontosabb versenyekről találunk rövid
összefoglalókat itt: [Cserepek].
A matematikai versenyek több célt szolgálnak:



Népszerűsítik a tudományt, terjesztik a matematikai ismereteket.
Hozzájárulnak a pályaorientációhoz.
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Felkészítik a tanulókat az érettségire, a felvételire, vagy éppen egy másik versenyre.
A versenyzők össze tudják hasonlítani tudásukat a régió, az ország, vagy éppen a világ
többi tanulójának tudásával.
A színvonalas feladatok fejlesztik a problémamegoldó képességet.
Fenntartják az érdeklődést, mert a versenyeken mindig előfordulnak igen érdekes és/vagy
gyakorlati feladatok.
A diákok megtanulják a megoldásokat és indoklásokat áttekinthetően, szabatosan,
precízen, tömören leírni.

Cikkünkben az elsőkként felsorolt négy célhoz kapcsolódóan teszünk észrevételeket. A
fennmaradó célok legalább annyira fontosak, de azok mélyebb vizsgálatára e cikkben nem fogunk
kitérni. A verseny eredmények adatbázisa alapján vannak igen könnyen és objektíven
megválaszolható kérdések is. Például:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Az X versenyben 2014-ben jó helyezéseket elért diákok milyen eredményeket értek el a
korábbi évek versenyeiben?
Az Y versenyben 2005-ben jó helyezéseket elért diákok milyen eredményeket értek el a
későbbi évek versenyeiben?
A X versenyen elért helyezések mennyiben egyeznek az Y verseny eredményeivel?
Melyik általános iskolás verseny mutat egyezést az OKTV-vel vagy a Kürschák-kal? Első tíz
helyezett közül hány lesz OKTV első tíz helyezettje?
Melyik általános iskolás korúaknak szóló verseny mutat egyezést a többivel?
A tesztversenyek mennyire mutatnak egyezést az egyéb versenyekkel?
Mely diákok és mely tanárok értek el jó eredményeket?

Arra vállalkozunk, hogy feltárjuk tehetséggondozásunk fontos tényezőjét képező versenyeink
hierarchiáját. Végigkísérünk néhány évfolyamot az első matematika versenyüktől a
legszínvonalasabb Kürschák versenyig. A résztvevők az elért eredményeik alapján átfogó képet
adnak a tehetséggondozásban különleges szerepet játszó iskoláinkról, versenyeinkről. A vizsgált
periódus annyiban különleges, hogy már kellő rálátásunk lehet az eseményekre, és nem túl régi
ahhoz, hogy a megállapításaink hasznosuljanak a versenyek résztvevőit felkészítők, illetve a
versenyek szervezői számára is. [Baróti, Bartha] szerint egyes versenyek a szakemberképzés
szempontjából gyakorlatilag minőségbiztosítási funkciót is ellátnak

2.1 Miért érdemes matematikai feladatokat megoldani.
Sajnos a matematika ismeretek hasznossága, a matematikai alkalmazások sikeressége egyáltalán
nem tudatosul mai társadalmunkban. A politika, a gazdaság, valamint a széles média szereplői
közül nagyon kevesen hirdetik, hogy a matematika ismereteik segítették gondolkodásukat,
személyes karrierjüket, valószínűleg azért, mert nincs hírértéke. Az átlag (média) fogyasztó nem
ezt várja.
A diákok többsége képes a problémamegoldó gondolkodás elsajátítására, de nem tanítottuk meg,
vagy egyéb okból nem szerezték meg ezt a képességet. Nem mutattuk meg annak örömét csak
keveseknek, és ezért sokan más kellemes, gondolkodást talán nem igénylő tevékenységekkel
foglalkoztak (-nak). Természetesen olyan hasznos tevékenységekre is szükség van, amelyek
rutinszerű gondolkozással, egyszerű algoritmussal megoldhatók, automatizálhatók.
A gondolkodás értékét, annak magas szintű elsajátítását, hétköznapi hasznosságát, társadalmi
elfogadottságát már a végzett diplomások kezdő átlagfizetése is jelzi pl. a brit viszonyok között 2.
táblázat. Ez a táblázat azonban nem jelzi azt a nagyságrendi különbséget, amit a versenyszféra
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képes nyújtani a legszínvonalasabb egyetemek végzős, problémamegoldásból jeles hallgatóinak:
Medicine Biological sciences
Veterinary Agriculture
science Physical
& related subjects
Mathematical
Computer
sciences
science
EngineeringArchitecture,
& technology
Social
building
studies
Law
& planning Business &Commun
administrative
Education
studies
£28 500 £18 500 £27 000 £19 500 £21 500 £24 500 £24 000 £25 500 £22 500 £22 500 £19 500 £22 500 £18 000 £20 500

1.Táblázat: A teremtő gondolkodás, az ahhoz vezető probléma-megoldás társadalmi igénye,
presztízse növekszik az algoritmizálható tevékenységekkel szemben, hiszen utóbbiak könnyen
gépesíthetők. Ezt támasztják alá azok az előrejelzések, amelyek hosszú távon a matematika szakokat
gondolják a legjobban dotált majdani hivatásnak az orvosi szakok mellett. [UK domiciled…]

2.2 Országos Matematikai Versenyeink adatai 2005-2014-ig
Azért, hogy a 2. ábrán látható jelentős egyéni matematika versenyeken legjobban teljesítők
eredményeit össze tudjuk hasonlítani, egy adatbázist hoztunk létre a 2005-től 2014-ig terjedő
versenyek szervezői által rendelkezésünkre bocsátott adataiból. Ezúton is köszönetet mondunk az
egyes versenyek szervezőinek, hogy az adatokat rendelkezésre bocsátották.
Az adatbázist egy közismert, irodai adatbázis-kezelő szoftverrel hoztuk létre, amelynek
lehetőségei elegendőek a feladat az elvégzésére. Előnyös az is, hogy az adatok és lekérdezések
később exportálhatók egy professzionálisabb rendszerbe.
A lenti táblázat az helyezések táblában szereplő rekordok számát mutatja versenyenként,
évenkénti bontásban. A lekérdezéseknél általában csak az első legfeljebb tíz vagy húsz eredményt
vettük figyelembe, eltekintve a Kürschák verseny eredményeitől, ahol minden eredményt
tekintettünk, amely a Kürschák jelentésben megemlítettek.
verseny
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Abacus
516 595 670 533 549 608 393 360 365
Alapmüvelet
50
83
81 118
96
97
99 100
99 115 101 101
94 109
Arany
77
98
71
75
74
59
54
76
56
69
52
Bátaszéki
41
37
39
40
37
38
36
40
40
Kalmár
61
61
62
61
67
62
62
66
59
40
40
40
Kenguru
221 227 455 664 237 452 295 470 1018 1037 1019 1007 269 271 292
Kürshák
6
9
4
6
3
12
4
9
12
5
11
OKTV
20
90
60
91
90 145 142
62
60
60
60
Varga
44
42
43
43
46
47
44
42
Zrinyi
180 180 180 180 180 180
2. táblázat. A vizsgálataink során az adatokat a táblázatban található versenyek megfelelő
évfolyamai első tíz helyezettjének eredményeiből számítottuk.

Az adatbázis kezdetben 3 fő táblából állt:






A törzsadatok természetesen maguk a versenyek. A tábla tartalmazza többek között a
versenyek nevét, szervezőjét, típusait (pl. egyéni vagy csapat, teszt vagy indoklásos,
levelező vagy helyben megírt stb.), a versenyen indítható tanulók évfolyamait, a verseny
fordulóinak számát, és a kategóriák azonosítóit.
A kategóriák külön táblába kerültek. Ez a tábla azt tartalmazza, hogy az egyes versenyekre
hány kategóriában lehet nevezni, és ezeknek mik a kritériumai. Például a közismert OKTV
három kategóriát különböztet meg: szakközépiskolások, nem speciális matematika
tanterv szerint tanuló gimnazisták és speciális matematika tanterv szerint tanuló
gimnazisták.
A harmadik fő tábla tartalmazza a versenyek helyezettjeit. Az adatbázis képes fogadni
minden elérhető adatot, amit a szervezők megadnak: a tanuló neve, iskolája, városa,
megyéje, tanárai, osztálya; a konkrét verseny éve, évfolyama, kategóriája; és a tanulónak
versenyen elért pontszáma és helyezése.
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A helyezést tároltuk szövegesen (pl. 3. helyezés, 2. dicséret) és átváltottuk számokra is. Ez
jelentette az egyik legnagyobb, nehezen automatizálható feladatot. Például, ha egy versenyen
három fő első helyezettet hirdettek, akkor ott a második helyezett a rangsorban a negyedik lett.
Ha pedig öt fő ért el második helyezést, ők a negyediktől a nyolcadik helyet foglalták el.
A másik nagy feladatot az jelentette, hogy a nagyon sokféle formátumban rendelkezésre álló
adatokat egységes rendszerbe kellett konvertálni. Kaptunk adatokat DOC, XLS, TXT, RTF és PDF
formátumban, de ezeknek az oszlopsorrendje is gyakran különböző volt. A használt
karakterkódolások is eltérőek voltak, ami az ékezetes betűknél okozhatott nehézséget. Az
oszlopok néha szóközzel vagy szóközökkel, néha tabulátorral vagy tabulátorokkal voltak
elválasztva, néha pedig valódi táblázatként érkeztek. Szintén nehezítette az automatizálást a nem
megfelelő tördelés, és az egységesség hiánya. Különösen nehéz volt PDF-ből konvertálni.
A fent leírt adatbázist felhasználva olyan lekérdezéseket készítettünk, amelyek eredményeként
megválaszolhatjuk a 2. fejezet elején feltett kérdéseket, illetve fényt deríthetünk a versenyek
tehetséggondozásban játszott szerepére. Szeretnénk megerősíteni, megosztani néhány
gondolatot, amelyet a kiolvasott adatok alátámasztottak, inspiráltak, illetve érintik a versenyek
minőségét így a tehetséggondozásunk minőségét is.

3. A verseny, mint mérés megmérettetése
Országos matematika versenyeinket, vizsgáinkat szeretnénk megmérni, összehasonlítani
eredményességük szempontjából.
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1. ábra. Azt kérdeztük, hogy az OKTV-n jól teljesítők (1-10. helyezés) között hányan teljesítettek jól
az adott versenyben (a táblázat legalsó sora: leg1). Az adott versenyben és még egy másikban az
első hat verseny közül (a táblázatban alulról a második sor: leg2) stb. Jól látható az egyes sorokat
tekintve, hogy a versenyen hányan vettek részt és értek el jó helyezést azok, akik később az OKTV-n
is jól szerepeltek.

Ezt lehetne úgy is mérni, hogy azt vizsgálnánk, hogy a versenyzők mennyire elégedettek a
versennyel, lehetne úgy, hogy megnéznénk felvételi eredményeiket, és lehetne úgy is, hogy
elemeznénk későbbi munkájuk során elért eredményeiket, ezekhez nincsenek adataink. Így azt
vizsgáltuk, hogy a fiatalabb korú versenyzők eredményei mennyire kapcsolódnak a közoktatás
végső szakaszában levő versenyekhez. Ezt mutatja az 2. ábra grafikonja.
Az Alapműveleti, illetve a Bátaszéki verseny alacsonyabb mutatói a versenyek ismertségének, vagy
a számon kért készségek a többi versenytől való eltérésének lehet az eredménye, esetleg más
okoknak tulajdonítható, ennek megállapítása további vizsgálatot igényelne. A Kalmár és a Varga
számai közel azonosak, de elmaradnak az OKTV-n résztvevők számai mögött ez bizonyosan az
eltérő kategóriák, illetve évfolyamok miatt alakult így. Valószínűleg a nevezési díjas fejezetben
említett okok miatt alacsonyak a Zrínyi verseny számai. A Kenguru különösen jó teljesítménye
valójában csak annak köszönhető, hogy versenyeit nemcsak az általános iskolai, hanem a 9.
évfolyamtól a 12. évfolyamig is indítja. Lentebb, amikor a Kürschák versennyel hasonlítjuk majd
össze, akkor csak a 8. évfolyamig fogjuk keresni a tanulókat ebben a versenyben is. Nagyobb
egyezés azért nincs, mert a legjobbak közül sem mindenki vett részt ezen a versenyen, ugyanis a
felsőbb osztályos versenyzők, illetve tanáraik nem preferálták annyira a tesztversenyeket.

3.1 Nevezési díjas versenyek
Bizonyos versenyek, a 2. ábra első hat versenye is ilyen, nevezési díjat kérnek a résztvevőktől és
pályázati forrásokból is fedezik a verseny költségeit. Ez általában biztosítja a verseny színvonalas
lebonyolítását. Így a szervezők érdekeltek a versenyzői létszámok emelkedésében, a
versenyszabályzat által kialakított körzeteikből a jelentkezettek arányában jutnak tovább a
versenyzők, az első helyezett biztosan tovább jut, azonban előfordulhat, hogy jobb pontszámot
elért versenyző egy másik körzetből nem kerül döntőbe, így bizonyos körzetekből gyengébb
eredménnyel is tovább lehet jutni a döntőbe.
Így e versenyek helyezései hasonlóan a kieséses versenyek eredményeihez nem feltétlenül
tükrözik a tényleges sorrendet a feladatmegoldó képesség tekintetében. Így előfordulhatott, hogy
a Kalmár második és harmadik helyezettje nem lett döntős a Zrínyiben. A többiek viszont döntőbe
kerültek, de ott többnyire gyengébben teljesítettek, ennek okai lehetnek még a következők, a
kitűzött feladatoknak több mint fele rutinszerű feladat. Ezzel növekszik a verseny népszerűsége,
hiszen így a gyengébb versenyzők nagy része is képes megoldani néhány feladatot, így nem érzi
haszontalannak a részvételt. Előfordulhat azonban, hogy még a jobb megoldók is a sok rutinszerű
feladat közül néhányat eltévesztenek. Így ezek a versenyek különösen a tesztversenyek nemcsak a
problémamegoldó gondolkodást, hanem közel azonos súllyal a gyorsaságot, precízséget és a
kitartást is tesztelik.

3.2 Tesztversenyek
A tehetséggondozással foglalkozó kollegák egy része szerint, ezek a versenyek nem feltétlenül
azokat a képességeket mérik, mint amelyeket a hagyományos, indoklást, bizonyítást igénylő
versenyek mérnek. A lekérdezésekből készített grafikonok szintén ezt támasztják alá, hiszen pl. a
Kalmár verseny legjobb helyezettjei közül csak három került a Zrínyiben az első tíz helyezett közé.
Hosszabb ciklusban megfigyelve azonban e versenyek legjobb helyezettjeit, feltűnik, hogy a
tartósan, több éven keresztül jól teljesítők mindkét verseny típusban rendszeresen, legtöbbször
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ismétlődően érnek el jó eredményt, mint ahogy ezt a következő ábrákon is látható. Az azonos
színű és formájú jelek ugyanazt a tanulót jelölik egy ábrán belül, ha az első tíz között szerepeltek
egymást követő év (-ek)-ben is, akkor a megfelelő pontok össze is vannak kötve a megfelelő színű
vonallal.

2. ábra. Mennyire változtak az azonos évfolyamra járók versenyeredményei (első helytől a tízedik
helyig az évek során az adott versenyen belül? Az első egy Kalmár a második egy Zrínyi verseny
grafikonját illetve gráfját mutatja, a 3. osztálytól a 8. osztályig 2004-2009-ig. Jól kivehető az egyes
versenyzők eredményeinek változása az évek során. (Elektronikus verzióban színesben.)

3.3 Mobilitás a legjobb versenyzők között
Mennyire változnak az azonos évfolyamra járók verseny eredményei az évek során egy adott
versenyen belül? Az ábra egy Kalmár és egy Zrínyi verseny grafikonját illetve gráfját mutatja,
ezeket vizsgálva nehéz különbségeket felfedezni, de ha a függőleges oszlopokban található éleket
vizsgáljuk, akkor mindössze három él elhagyásával mindkét gráf két különálló részre bomlik, ennek
magyarázata lehet a Kalmár esetében az is lehet, hogy más szervezi a 3. és 4. osztályos
versenyeket, mint a többit. Ezt támasztja alá az, hogy a Zrínyiben a kiosztott 60 helyezést 31 diák,
míg a Kalmár verseny 65 helyezését 39 diák kapta. Lehetne ez a nagyobb mobilitás példája,
azonban ez a különbség döntően az első két évben mutatkozik, hiszen a Kalmárban 22 diákból 6
(27%) tudott az elsők között szerepelni a későbbi években, míg a Zrínyi 19 versenyzőjéből 11
(58%). A Zrínyi kapcsán nem tudunk megfelelő indokot a 4. oszlop alacsony élszámára
vonatkozóan, hacsak nem a hatosztályos gimnáziumokba történő iskolaváltást. Ha tüzetesebben
megvizsgáljuk a jobb oldali grafikont, mint gráfot akkor a 2006. év és a 2008. év eredményei
között találunk még három azonos diákot, akik 2007-ben éppen nem szerepeltek az első tíz
között. Tehát az összes kapcsolatot tekintve a jobb oldali gráf több kapcsolattal rendelkezik így a
versenyzők mobilitása kisebb, ez azonban valószínűleg a Kalmár verseny 3. és 4. osztályos
versenyének eltérő követelményeiből fakad.

3.4 Otthoni környezetben írt verseny összevetése a zárthelyi versenyekkel
A KöMaL és az Abacus versenyek esetében nem ellenőrizhető, hogy a beküldő mennyi ideig
dolgozott a feladatokon, illetve, hogy milyen (megengedett) forrásokat használt. Lehet találni
néhány olyan versenyzőt, akinek zárt helyen időre megírt dolgozata eredményei nem korrelálnak
az otthoni eredményekkel. Előfordulhat ilyen lámpaláz, stressz, lassúság következményeként,
érdemes azonban további erőfeszítéseket tenni az okok felderítésére és javítására. Hiszen a
kiválóság eléréséhez sokszor versenyhelyzetben is jól kell gondolkodni.

3.5 Az érettségi
2014-ben 76.423-an tettek matematikából középszintű, míg mindössze 3.593-an tettek
emeltszintű érettségi vizsgát. Érdekes, hogy nagyságrendileg azonos számú diák (4.968 fő)
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jelentkezett ebben az évben a matematikai OKTV-kre a 11-12-dik évfolyamokból, nem tudjuk
mekkora a két halmaz közös része. Erre az évre vonatkozóan a [Bánky és mások] felmérés egyik
megállapítása, hogy a legnagyobb tudásfölény a matematika esetében mutatkozott meg a
vizsgálatban résztvevő diákok eredményei és a középszintű vizsgázók között. „Ez talán
értelmezhető úgy, hogy az emelt és a középszintű tudás között a matematika tartalmi területén
van a legmarkánsabb eltérés.” Szerintünk ez a matematikai versenyek kialakult struktúrájának,
hierarchiájának is köszönhető, amelyet cikkünkben részletesen vizsgálunk. Ha figyelembe vesszük
a közelmúlt matematika versenyeinek létszámait egy adott évben, akkor közel 10 ezer diákra
tehető közoktatásunk egy-egy korai évfolyamában a matematika versenyeken résztvevők száma,
ez a késői évfolyamok esetében mindössze kétezer tanulót jelent (a grafikon két évfolyam a 11. és
a 12. évfolyam létszámának összegét mutatja). Sajnos még rosszabb eredményt kapunk, ha az
idősort vizsgáljuk, mert a versenyekben résztvevők száma 10 év alatt ötödére csökkent, azaz
ugyanannak a diáknak tized annyi vetélytársa van a tanulmányai végén, mint alsós elemiben.
év

fiz.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

inf.
3139
2873
2450
2372
2280
2172
2182
2006
2312
1985
1690
1524

mat.
4014
5075
4456
4569
4258
3584
3377
3019
2794
2320
2473
2291

7972
7017
6202
6315
5945
5646
5370
5170
5656
4968
4488
4340

érett/10
7702,5
7689,5
7752,7
6845,3
7803,7
7795,7
7644,1
7384,5
6843,6
6917,6
6536,3
6500

3. ábra OKTV jelentkezések az érettségizettek számának összehasonlítása 2005-2016-ig.

Tehát már itt erősebb a verseny, mint amivel manapság a gólyákat serkenti néhány cinikus
kolléga: „Most pedig kedves hallgatók, nézzék meg jól a jobb oldali, majd a bal oldali
szomszédjaikat, mert a diplomaosztón nagy valószínűséggel nem fognak találkozni”. Diákjaink
nagy része elveszíti lelkesedését a gondolkodás, a problémamegoldás iránt; más irányú lesz
érdeklődésük, pedig fontos lenne a jó eredmények fenntartása érdekében a megfelelően hosszú
„kispad” a középosztály fenntartása, amely nem hagyja, hogy a legjobbak a babérjaikon üljenek.
Meglepő statisztika látható a fenti grafikonon. Az OKTV jelentkezések száma az elmúlt tíz év alatt
a felére csökkent, míg a nappalis végzős érettségizők száma 77 ezerről mindössze 65 ezerre
csökkent, hasonlóan a korfa megfelelő szintjeihez (a nagy eltérés a korfa szintjeiben egy 5 éves
ciklussal korábban volt) [Wikipédia].
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4. ábra. A matematikai közoktatás eredményességét látjuk a 2016-os adatok tükrében. További
vizsgálatok szükségesek a normálistól erősen eltérő eloszlás magyarázatára.

Ez nem lesz elég a kiválósághoz, ahhoz sem, hogy jó problémamegoldók legyünk. Az érdeklődő,
tehetséges diákok fejlesztéséhez megoldást jelenthetnek a különböző szakkörök, táborok,
hozzáértő hozzátartozók, interneten elérhető segédanyagok, magántanár (-ok), nevezzük inkább
mentornak és természetesen a versenyek. Utóbbiakról szólunk még a továbbiakban, előtte
azonban a tehetségről ejtsünk néhány szót.

4. A kiválóság, illetve az elit
Ahhoz, hogy valamiben kiválóak legyünk, küzdeni kell. Eötvös Lóránd szavaival:
„Aki nagy útra készül, aki testi erejét nagy próbának veti alá, még az is, aki
bárminemű sport-téren másokkal versenyre kel, lemond kedves szokásairól,
kényelmét, mulatságait céljának eláldozza. Nem érdemel-e a szellemi küzdés
terén elérendő siker éppen ilyen áldozatokat? „
Egy átlagos diák, egy fásult szülő megnyugszik, ha gyermeke átment az érettségin vagy bármely
vizsgán, és mint korábban említettük, mindenki örül.
Etalonnak tekintett versenyünk a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny. Az adatbázisban
feldolgozott években a 81 kiemelkedő Kürschák verseny-eredményből 67-et a speciális
matematika tagozatra járó diákok értek el, 48 eredményt pedig azok, akik a Budapesti Fazekas
Gimnáziumba jártak. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az elit iskolákban tanulnak a legjobb
diákok, és tanítanak a legjobb tanárok. Ez nem így van, talán nem is baj, hiszen tudjuk, az iskola az
életre nevel és az elit iskola is elsősorban iskola. Általában azért elmondható, hogy a kiváló
iskolákban több jó tanár is van, mint gyengébb képességű, ahogyan ez általában a diákokra is igaz.
A Pintér Ferenc által szervezett tehetséggondozásban oktatók véleménye szerint is, a vidéki
iskolákban megtalálhatóak a tehetségek, de talán hiányoznak azok az egyes középiskolákhoz
köthető műhelyek, amelyek a szegedi Radnótihoz vagy a budapesti Fazekashoz hasonlóak, ezért
hívták életre az Erdős Iskolát.

4.1 A jó tanár és a jó iskola
Nehezen meghatározható, hogy milyen tulajdonságok jellemzik a jó matematika tanárt. Sokszor
egész mást tekint jó tanárnak a szülő, mást a diák, és mást az egyetem vagy a munkaerőpiac. Ha
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valaki nem felvételizik matematikából, számára az lehet a jó tanár, aki minél rövidebb idő alatt
eléri vele az érettségihez szükséges szintet, és a diák zavartalanul a felvételi tárgyaira tud figyelni.
Van, aki szerint az a jó tanár, aki motiválni tudja a hallgatóságát. Más elvárja, hogy a fizikához,
informatikához szükséges matematikára helyeződjön a hangsúly. Sokak szerint az a jó tanár, aki a
tehetségtelen gyermekeket is el tudja juttatni a sikeres érettségiig, felvételiig. Kérdés, ekkor
marad-e elég idő, energia a tehetségesekkel differenciáltan foglalkozni.
Ha normál iskolai oktatás keretein belül differenciáltan kívánunk foglalkozni a diákokkal, akkor ez
nagy energiát kíván tőlünk, azonban a tehetséges tanítvány egy idő után túlnő rajtunk. Többnyire
a tanár, a szülő felismeri, hogy a diáknak különleges segítségre lesz szüksége további fejlődéséhez,
esetleg együtt ösztönzik ezt szakkörök, táborok, mentor (-ok) segítségével. A fentebb említetteken
kívül az Abacus az érdeklődő 3.-8. osztályosok számára nagyon hasznos segítség,
nélkülözhetetlenek a több mint száz éve „nem középiskolás fokon” de e korosztály számára
megjelenő Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok versenyei, röviden a KöMaL versenyek
[KöMaL 1994, 2018, C2K, Nagy 2010] valamint az immár fél évszázada működő Speciális
Matematika Tagozat. Mindkettő a természettudományos, mérnöki, illetve gazdasági ismeretek
elsajátításához is szilárd alapokat biztosít, másrészt a természettudományos kutatói hivatás
megismerésére is alkalmas médium. A magyar matematikai tehetségfejlesztés kapcsán a KöMaL
és a versenyek kapcsolata vitathatatlan [Berzsenyi 2010, 2011], [C2K], [Czinkán és mások],
[Hersh], [Huszár], [Kántor S-né], [Nagy 2003], [Surányi J], [Wieschenberger], mostanában
megjelent versenyeredmények statisztikáival is alátámasztva [Nagy 2015, 2016].

5. ábra. A közoktatásban tanuló 3-12-edik osztályba járó diákok mely versenyekben mérhetik össze
tudásukat évfolyamtársaikkal, a Kürschák verseny esetében nincs az évfolyamra vonatkozó feltétel, az
OKTV esetében van azonban a 11-edik és 12-edik évfolyam megkülönböztetés nélkül versenyez.

E cikkben azt fogjuk jó tanárnak tekinteni, aki motivált tanulóit jól fel tudja készíteni a
versenyekre, azaz fejleszti a problémamegoldó képességüket. Megemlítjük, hogy a jó iskolákba
felvett tanulókat általában már nem kell motiválni, a hangsúly a fejlesztésre helyeződhet.
Általában is igaz, a motivált és érdeklődő tanulóval könnyebb foglalkozni, ezért lehet nagyobb a
hozzáadott érték a problémamegoldó készség fejlesztése tekintetében is.
A matematika tanár munkájának minőségmérése nincs kidolgozva, illetve a szakma által széles
körben elfogadva, ezért a jó tanár minősítés matematika tanárok esetében is szubjektív. Jól
mérhető lehetne a tanár problémamegoldó készsége. Ez azonban csak akkor megmutatkozó előny
az óráira rendesen felkészült esetleg gyengébb problémamegoldó oktatókkal szemben, ha a
diákok gondolatait megértve, azokat felhasználva halad a megoldás felé. A problémamegoldó
gondolkodás oktatásában kiemelkedő eredményeket elérő kollégák között is találunk kevésbé jó
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problémamegoldókat, példás felkészültségük, tapasztalatuk pótolhatja ezt a hiányt. Azt azonban
semmi sem pótolja, hogy képes legyen felmérni tanulói megértették-e magyarázatát, és
amennyiben nem, akkor találjon olyan alternatív megoldást, amelyet a diák megért, nyilván azért
nem érthette meg az eredeti gondolatot, mert valamelyik „lépcső” hiányzott. Tehát egy jó
tanárnak egyben jó problémamegoldónak is kell lennie, legalábbis ez utóbbi tekintetben
feltétlenül!
A következő táblázatokból arra is választ kapunk, van-e hozzáadott érték az elit iskolák részéről.
Hiszen érdemeiket csökkenti az, hogy már eleve jó verseny eredményekkel rendelkező diákokat
iskoláznak be. E cikk megírásánál jóval nehezebb feladat lenne megmutatni, hogy az általános
iskolás versenyektől mennyire rögös az út egy Kürschák feladat megoldásáig, ez több ezer
munkaórát kíván a diáktól. Ennek a munkának az irányítása is teljes embert kíván, nem szokták
félállásban csinálni. Érdeme ezeknek az iskoláknak, hogy verseny múlttal rendelkező diákokat fel
tudnak készíteni a Kürschák versenyre, illetve a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára-ra. Vegyük
a szegedi Radnóti Gimnáziumban végzettek közül a legjobb Kürschák megoldókat. A lenti
táblázatban 4 Kürschák eredményt találunk három tanulótól, akik korábban legalább két általános
iskolás versenyben is jól szerepeltek, így tehát voltak már korábban is versenyeredményeik. A
következő oldalon levő táblázatból azonban az is kiolvasható, hogy a szegedi Radnótisoknak
összesen 10 Kürschák eredményét hét tanuló érte el, tehát hat eredmény nem köthető általános
iskolás versenyeken történő jó szerepléshez (legalább is az adataink szerint). A győri Révai
esetében ez a szám 2 a budapesti Fazekas esetében pedig 20, tehát mondhatjuk, van hozzáadott
érték, ezek az iskolák is jól gazdálkodtak talentumaikkal.
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Honnan

Hová

Diákok Kürschák
száma eredménye

5
Apáczai, Bp
Fazekas
1
Bocskai, Hajdúböszörmény
Fazekas
1
DE Arany, Debrecen
debreceni Fazekas
1
Egry József, Keszthely
Fazekas
1
ELTE Radnót, Budapest
Fazekas
3
Fazekas
Fazekas
1
Gróf Apponyi, Jászberény
Fazekas
1
Hunyadi, Szeged
szegedi Radnóti
1
makói József Attila
makói József Attila Gimnázium 1
Kinizsi, Debrecen
debreceni Fazekas
1
Kovács Margit, Győr
győri Révai
1
Lauder, Bp.
Fazekas
1
Makkosházi, Szeged
szegedi Radnóti
1
Nagyboldogasszony, Kaposvár kaposvári Nagyboldogasszony
1
Pasaréti Gimnázium, Bp
Fazekas
1
Pázmány, Pécs
pécsi Leőwey
1
Petőfi, Kiskőrös
Fazekas
1
Petőfi, Kiskunfélegyháza
kecskeméti Katona
1
PTE Deák, Pécs
pécsi Leőwey
1
Száraznád, Bp.
Fazekas
1
Teleki Blanka, Székesfehérvár székesfehérvári Teleki
1
Veres Péter Gimnázium, Bp
Veres Péter Gimnázium
1
Zrínyi Ilona, Szeged
szegedi Radnóti
1
30

Áldás Utcai, Bp.

Fazekas

10
2
1
1
1
4
2
1
2
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
45

3. Táblázat. Az első oszlopban azoknak a diákoknak a korábbi iskoláját soroltuk fel, akik az első tíz
helyezés valamelyikét kapták az általános iskolai versenyek közül legalább kettőben a 3. osztálytól a 6.
osztályig, és eredményesen szerepeltek a vizsgált évek valamelyik Kürschák versenyén. Második
oszlopban a tanulók jelentésben szereplő iskoláinak rövid neveit láthatjuk.

A matematikai tehetséggondozás vidéken is nagyon erős, közel azonos számú vidéki iskola diákja
ért el az általános iskolai versenyeken jó eredményeket, mint budapesti, és e diákok később a
Kürschák versenyen a legeredményesebbek között szerepeltek. Fenti táblázat mindössze 30
versenyzőhöz tartozó iskolákat mutatja 2004-től 2014-ig. A többi versenyzőnek legfeljebb egy
vagy egyáltalán nem volt első tíz közötti eredménye az alsóbb osztályokban (ez lehet annak
következménye, hogy a vizsgált időszak elején már gimnazisták voltak, vagy nem Magyarországon
éltek és így nem tudtak versenyezni, ezért eredményeikre talán még inkább mondhatjuk, hogy az
a középiskolájuk, tanáraik, mentoraik érdeme is, elsősorban természetesen a versenyző diákok
kitartó munkájának, fejlett problémamegoldó készségének eredménye. Ezért is soroltuk fel
neveiket.
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Iskola
Berzsenyi Dániel Gimnázium;
Juhász Péter, Nemecskó István,
Pósa Lajos, Sztranyák Attila
debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
Remeténé Orvos Viola, Kovács Péter,
Tóth Mariann, Lakatos Tibor, Pósa Lajos
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola,
walesi Atlantic College; Csatár Katalin,
Juhász Péter, Pósa Lajos, Paul Beltcher

Fazekas;
Beleznay Ferenc,
Dobos Sándor,
Elekes G. Sándor,
Fazakas Tünde,
Frenkel Péter,
Gyenes Zoltán,
Hegedűs Pál,
Hraskó András,
Jakucs Erika,
Juhász Péter,
Kiss Gergely,
Kiss Géza,
Kós Géza,
Laczkó László,
Pataki János,
Pelikán József,
Pósa Lajos,
Surányi László,
Szászné Simon Judit,
Táborné Vincze Márta

Versenyző

Kürschák
eredmények
száma

Versenyző

Iskola

Simon Péter

1

1 Rácz Béla András

Baran Zsuzsanna

1

2 Sándor András

Éles András

3

1 Seres Gyula

Gosztonyi Balázs

1

1 Szabó Barnabás

Ágoston Tamás

2

2 Tardos Jakab

Eisenberger András

1

2 Tomon István

Erdélyi Márton

1

1 Wagner Zsolt

Fehér Zsombor

1

1 Di Giovanni Márk

Fonyó Dávid

1

Havasi Márton

1

Homonnay Bálint

2

Hubai Tamás

1

Hujter Bálint

1

Janzer Barnabás

3

Janzer Olivér

3

Kabos Eszter

1

Kalina Kende

1

Kiss Viktor

1

Korándi Dániel

2

Kornis Kristóf

1

Lenger Dániel

1

Lovász László Miklós

2

Machó Bónis

1

Maga Balázs

2

Medek Ákos

1

Nagy Bence Kristóf

1

győri Révai Miklós Gimnázium;
Árki Tamás, Fodor Péter,
1 Gőgös Balázs
Zábrádiné Schmierer Emília,
1 Mészáros András
Dobos Sándor, Juhász Péter, Pósa Lajos
kaposvári Nagyboldogasszony Római
1 Somogyi Ákos
Katolikus Gimn.; Fodor Péter, Pósa Lajos
kecskeméti Katona József Gimnázium;
1 Damásdi Gábor
Reiter István
kiskunhalasi Szilády Áron Református
1 Gyenizse Gergő
Gimnázium; Osváth Emese
makói József Attila Gimnázium;
1 Kúsz Ágnes
Rójáné Oláh Erika, Kosztolányi József
miskolci Földes Ferenc Gimnázium;
1 Czank Tamás
Gulyás Tibor, ifj. Szabó Kálmán
pécsi Leőwey Klára Gimnázium;
1 Gyarmati Máté
Bereczkiné Székely Erzsébet, Kiss Zoltán,
1 Szabó Attila
Ruff János, Dobos Sándor, Pósa Lajos
szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
1 Gyulai-Nagy Szuzina
Gimnázium;
1 Herczeg József
Ábrahám Gábor,
3 Jankó Zsuzsanna
Mike János,
1 Magda Gábor
Schultz János,
Tigyi István,
2 Nagy Donát
Kosztolányi József,
1 Nagy-György Pál
Dobos Sándor,
1 Szilágyi Csaba
Pósa Lajos
székesfehérvári Teleki Blanka Gimn.;
1 Strenner Balázs
Buday Endre, Ponáczné Csuthy Márta,
1 Strenner Péter
Szakály Edit, Szabó Gábor, Dobos Sándor

Nagy Csaba

2

1 Gehér György

Nagy Dániel

1

2 Dankovics Attila

Nagy János

2+1

Nagy János

Nagy Róbert

1

1 Sümegi Károly

Paulin Roland

1

Fazekas

szombathelyi Bolyai János Gyakorló
Gimnázium; Zsiros Péter
Veres Péter Gimnázium; Rácz Mihályné,
Hraskó András, Dobos Sándor,
Surányi László, Pósa Lajos, Juhász Péter
zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium;
Csiszár Mária

4. táblázat: Kürschák verseny díjazottjai és tanáraik a vizsgált időszakban (a táblázat jobb oldala
jobbról balra olvasandó

Megjegyezzük, hogy köznapi értelemben az elit iskoláknak legjellemzőbb tulajdonsága, hogy az
elégedett diák felnőttként szintén ide küldi gyermekét. Ebből következően az alapításuk óta eltelt
idő harminc-negyven évnél nem lehet kevesebb. A fenti iskolák többsége ilyen, azonban egyik sem
Roxfort, ahová csak a mágikus képességekkel rendelkező gyerekek kapnak meghívást, mivel a
problémamegoldás, a gondolkodás tanulható, ezért a felvétel lehetősége mindenki számára
nyitott, itt azonban meg kell felelni, jól kell teljesíteni. A felvételhez már az általános iskolában is
jó feladatmegoldónak kell lenni. Általában nem elegendő csak az órákon részt venni, hanem
szakkörökön, levelezős versenyeken, egyéb versenyeken is jó eredményt kell elérni.
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Az egyik fontos kérdés: Mi lenne, ha a tehetséges diákok nem az elit gimnáziumokba, hanem egy
másik iskolába járnának, vagy diákonként véletlenszerűen választott középiskolákba járnának? A
kérdés első fele egyszerű, akkor az a másik iskola lenne az elit, amely kialakítaná megfelelő
oktatási módszerét, megszerezné megfelelő tanárait, erőforrásait. A kérdés második felére
nehezebb választ adni. Ezért inkább azt vizsgáljuk a versenyeredmények tükrében, mekkora,
egyáltalán van-e a matematikai tehetségfejlesztés során hozzáadott érték az elit iskolák részéről.
Ebben a cikkben elit iskoláknak tekinthetjük azokat, amelyekben végzett tanulóknak több
Kürschák eredménye is van a vizsgált időszakban (2004-től 2014-ig). A 4. táblázatban soroltuk fel a
diákokat és iskolájukat, valamint a Kürschák jelentésben szereplő tanáraikat, akik nem feltétlenül
tartoznak a diákok iskoláinak tanárai közé, leggyakrabban Pósa Lajos és Dobos Sándor neve
szerepel, a tehetséggondozó táborokban, és a Nemzetközi Matematikai Olimpiára felkészítő
szakkörökben végzett kiváló munkájuk eredményeként.

4.2 A tehetségek
Az átlaghoz képest lényegesen jobb eredményeket elért személyeket a köznyelv kivételes
képességűnek, vagy tehetségesnek nevezi. Nehéz jó definíciót találni a matematikai tehetségre,
mondhatnánk itt is – mint a sportban – hogy aki nyer, az tehetséges. A tehetségek felkutatása és a
tehetségnevelés korunk neveléstudományának egyik legfontosabb kutatási témája. A tehetség
fogalma az egyéni adottságokra (velünk született) és a képességekre (tanult) vezethető vissza. A
kutatók által szinte egységesen elfogadott tehetségmodell Renzulli és Mänks nevéhez fűződik.
[Petriné]. A modell alapján azok közül a rendkívüli képességekkel bíró, kreatív és motivált (kitartó)
tanulók közül kerülnek ki a tehetségek, akik támogató családi, iskolai és kortárs-közösségekben
bontakoztathatják ki kiválóságukat.

6. ábra Magyarországi matematikai tehetséggondozás áttekintő ábrája

4.3 A TEHETSÉG
A lehetséges tehetség definíciók közül Renzulli modelljét [Czeizel] a zsenik családfájára irányuló
genetikai kutatások alapján módosította, egyben hangsúlyozza a társadalomnak a tehetségek
nevelése érdekében megnövekedett felelősségét. A Renzulli modell alapját az átlag feletti
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képességeket egyszerűen csak általános értelmességként, illetve bizonyos speciális egyéb, de nem
átlag feletti, képességekként értelmezi, ahogy Czeizel is. Ezt támasztja alá a következő Einstein
idézet is:
“Nem vagyok különösebben tehetséges. Csupán szenvedélyesen kíváncsi.”
Albert Einstein
A tehetséggondozás (tehetségnevelés) nehéz (talán mondhatjuk megoldhatatlan) feladatot jelent
a tanárok számára, mert az alapvető cél a tömegoktatás szinten tartása. Ehhez illeszkedik
tehetséggondozásunk is. Nem törekszünk a tehetség azonosítására, hanem valamiféle folyamat,
szelekció folytán létrejön diákoknak egy csoportja, amely tehetséggondozásban részesül, így az
általános vélekedés, hogy a tehetségnevelés első lépése: annak felismerése [Papp], kétségessé
válik, hiszen tehetséggondozásunk is régóta így működik. Mégis, tekintve a tehetségek életrajzát
még nehéz körülmények között (halmozottan hátrányos helyzetben) nevelkedő gyerekek
esetében is gyakori, hogy a falusi plébánost illetve, a tanítót ismerik el tehetségük
felismerőjeként.
Ők voltak az elsők, akik, nem tudom, milyen jelek alapján, szellemi képességeket véltek felfedezni
bennem.
Illyés Gyula

A tehetségek felismerését az ismeretszerzésre, a motivációra, a kreativitásra és a szociális
viselkedésre jellemző sajátosságok megítélése segíti, e sajátosságok súlyozott előfordulása
valószínűsíti a tehetséget [Petriné]. Valóban e jegyek mindegyikének birtoklása már garantálhatja
a tehetséget, egyesek hiánya pedig tanulható, tanítható.
Csodagyermek lettem, mint kivétel nélkül minden gyermek, akire figyelnek egy kicsit.
Illyés Gyula
A tehetség azonosítása a matematikában is rendkívül nehéz [Gyarmathy] említ módszereket, de
ezek többsége olyan elvárt készségek alapján dönt, amelyek megszerezhetők, tanulhatók.

4.4 A matematikai tehetséggondozás és a csapatmunka
Visszatérve a bevezetőben idézett állásfoglalásra a matematikai csapatmunkáról is beszélnünk
kell. Általában 10 év feletti gyermekek esetében vizsgálják a matematikai tehetséget, erre a korra
tehető a tehetséggondozás kezdete is. A matematikai tehetség változhat az életkorral, ezért a
tehetséggondozást szükséges az adott életkorhoz és értelmi szinthez illeszteni [Gyarmathy (2002)]
Ezért a matematikai tehetségek fejlesztésekor ügyelni kell életkori és értelmi sajátosságaikra,
munkamódszerükre. Például nehéz jól specifikálni egy gyermekeknek szánt feladatot, ha a
szövegértési képességek még hiányosak. [Reichel] szerint a matematikai tehetségek szeretnek
versenyezni, (ezért is népszerűek a matematikai versenyek), a csapat munka azonban nehezükre
esik, ezért talán nem annyira szerencsés különösen gyerekek esetében a csapatversenyek
erőltetése, hiszen a siker, illetve a kudarc összetevői ekkor sokszorozódnak, és ezért nehezebben
is magyarázhatók. Csapatsportokra nem is használjuk; zenekarokra, kórusokra sem szoktuk
mondani, hogy tehetséges; a csapat, zenekar egyes tagjaira inkább. A matematika, a
problémamegoldó gondolkodás felnőtt korban sem igazán csapatjáték, bár nagyon sokan egymást
segítve érnek el eredményeket, lásd a társszerzős eredményeket, illetve ezekre való
hivatkozásokat. Azonban az igazán releváns hivatkozások, mély eredmények általában nem
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többszerzős cikkekből születnek. Ha megnézzük a matematikai áttöréseket, azok többnyire egy,
ritkább esetben két, háromszerzősek [Szamuely] [Komjáth]. Utóbbiból azért az is kiderül,
mostanság érdemes lehet kiépíteni egy jól működő hálózatot – vagy akárcsak részt venni egy
ilyenben (a publikációs kényszer kielégítésére) amely egy-egy probléma megoldását célozza meg.
A többszerzős cikkek ilyenkor az akadémiai előmenetellel is kecsegtetnek, néhány ismert
probléma esetén azonban annak csoportos megoldása nehezen lesz összemérhető a
nagyközönség számára is felvillantott Wiles, vagy Perelmann eredményeivel.
Látszólag, lehet érveket felsorakoztatni a csapatmunka, illetve a csapatversenyek mellett is.
Mondhatjuk, hogy bonyolult és az egyes részleteiben esetleg különösen speciális problémákat kell
megoldani, hogy arra egyetlen ember képtelen. Specialistát kell találni pl. egy számítógépes
támogatást igénylő bizonyításhoz, vagy akárcsak egy a közléshez szükséges grafikon előállításához,
esetleg egy jó ábra elkészítéséhez is. Azonban, ha jobban meggondoljuk, az ilyen feladatok nem
csapat munkában, hanem egy jól szervezett hierarchikus struktúrának köszönhetően készülnek el,
ahol az egyes szinteken olyan vezetők (problémamegoldók) dolgoznak, akik a struktúra közeleső
szintjeit teljesen átlátják, szükség esetén döntéseket tudnak hozni, változásokat tudnak generálni.
Ezt nem igazán neveznénk csapatmunkának.
A szellemi csapatmunka szintén látszólagos szükségessége mellett megemlíthető még a brain
storming. A résztvevők többnyire a már meglevő rutinokat gyűjtik össze. Ebben az esetben
általában adott célhoz keresik a megfelelő forrásokat, vagy fordítva. Ha nincs megfelelő
moderátora egy ilyen eseménynek, akkor többnyire nem lesz eredménye sem, hasonlóan a
sokszerzős cikkekhez. Ez mégis lehet hatékony egy bizonyos probléma megoldása során,
amennyiben a gondolatok megvitatására, összefűzésére van szükségünk. Jobb esetben ez történik
a jó matematika órákon, illetve a kutatás rutinszerű lépései során. Előfordulhat, hogy éppen
ilyenkor születik új gondolat, amelyet valamely partner ötlete, megjegyzése implikált. Hasonló ez
a szakirodalom olvasása közben kipattanó gondolathoz, sajnos sokan talán ezért nem publikálnak
részeredményeket, amelyekből nyílt problémák megoldása állhatna össze több éve különböző
féltékeny tudósok fiókjaiban, tárolóin őrzött eredményekből.
Szintén Reichel említi, hogy a tehetségek kifejezetten előnyben részesítik az egyéni munkát, és
esetleges kérdéseiket mentorukkal beszélik meg, még inkább mentoruknak kell kitalálni
rezdüléseikből, az estleges tudásbeli hiányokat, kérdéseket. A matematikai gondolkodáshoz
szükséges elvonatkoztatás, vizualitás, képzelet teszi egyénivé, nehezen megoszthatóvá a Heuréka
élményéhez vezető folyamatot. Ha ez mégis megtörténik, tehát sikerül megosztani a megoldás
élményét, az ahhoz vezető gondolatsort, akkor már közlésről, oktatásról, tanításról beszélünk. Ez
akkor lesz effektív, ha részletesen kitérünk az alternatívákra, következményekre. Fenti érveket az
egyéni matematikai versenyek mellett, a csapatversenyekkel szemben hoztuk fel. Azonban
feltétlenül a csapatversenyek mellett szól szociális szerepük, amelyet érdemes lehet mélyebben is
vizsgálni.

4.5 A matematikai tehetség mérése
A matematika a mennyiség és a tér sajátos tulajdonságaiból elvonatkoztatott fogalmak és
összefüggések összessége, a szellemi tevékenység kiváló terepe, amely már kevés ismeret és
tapasztalat birtokában is gyakorolható. Ez utóbbi teszi a matematikát igazán hasznossá az
oktatásban, az előző mondat első tagmondata miatt lesz nélkülözhetetlen az elmélet és az
alkalmazások során, és középső tagmondata miatt lesz intellektuális örömök forrása, utolsó
megállapítás pedig az oktatás alapvető, igazán kényelmes eszközévé avatja a matematikát.
Kezdetben minél könnyebben felfogható, megérthető területet választunk annál kevesebb
előismeretre, fogalomra lesz szükség a gondolkodás fejlesztéséhez, ezért is használjuk
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előszeretettel a gráfokat a gondolkodás oktatásában. Ha pedig a szellemi tevékenységet
gyakoroljuk, akkor talán mérhetjük is. Mérhető ez egyáltalán?
A gondolkodás, hasonló az érzelmekhez. Gondolhatnánk, az érzelmeket nem lehet mérni, akkor
talán ezeket sem. Ismert, hogy mindkettőt mérik tesztekkel, az IQ (Intelligence Quotient) az
értelmi, míg az EQ (Emotional Quotient) az érzelmi képességek IQ-hoz hasonló elven megalkotott
mérési módja.
Akkor miért nem intelligencia tesztekkel mérjük a matematikai kreativitást? Tulajdonképpen azzal
mérjük, hiszen matematikaoktatásunk azt a kevés fogalmat, ismeretet, amely a matematika
versenyfeladatok megoldásához szükséges, minden diák számára hozzáférhetővé teszi, és a
„teszt”, azaz a kitűzött feladatsor csak ezekre a szűk ismeretekre támaszkodik. Egy közönséges IQ
teszt esetében ez a bázis sokkal bővebb, így a mérés pontatlanabb, mert az alapismereteknek
tekintett halmaz nem is igazán definiált. (Léteznek ugyan speciális és sztenderdizált IQ-tesztek,
amelyekhez még olvasni sem kell tudni, de az alapismeretek meghatározása általában hiányzik.)
A matematikai versenyek elsődlegesen a szellemi teljesítmény mérésére szolgálnak, azt azonban
nehéz meghatározni, hogy pontosan milyen teljesítményt is mérnek. Talán már most
megállapíthatjuk, hogy a Heuréka élményének mérésére szánt szerepüket nem igazán töltik be.
Mégis, valószínűleg azért népszerűek a matematika versenyek diákjaink körében, mert néhány
feladat esetében, mégiscsak megadják ezt az élményt a versenyzőnek. Sajnos, előfordulhat az is,
hogy éppen a győztes nem részesül benne, hiszen már korábban minden szükséges ötlettel
találkozott, nem kellett gondolkodnia egyik feladaton sem, csak rutinszerűen leírni a
megoldásokat.
Nagyon nehéz jó versenyfeladatot kitűzni, amelyet egyik versenyző sem tud rutinszerűen
megoldani, így az mérhetné a kreativitást. A versenyekre történő felkészülés, – mint az
eredményes szereplés feltétele – már a tehetségnevelés talán elengedhetetlen része lett.
Különösen igaz ez a több fordulós, illetve azokra a versenyekre, amelyek évfolyamonként több
éven keresztül is mérik az adott diák, illetve felkészítőik teljesítményét, szinte azonos feltételek
mellett, köszönhetően a versenykiírások viszonylagos statikusságának. Szintén ezt támasztja alá a
tény, hogy nem igazán találunk a középiskolás versenyeredmények között olyan kiváló helyezést,
amelynek ne lenne előzménye egy, de inkább több jó helyezés az általános iskolai versenyek
között. Tehetséggondozással foglalkozó tapasztalt kollégák véleménye azonban az, hogy a tanulók
eredményei, rangsoruk mégis sok esetben már az első gimnáziumi (7. vagy 9.) osztályban töltött
év után (tanár, környezetváltozás) lényegesen átrendeződhet, megfordulhat köszönhetően az év
során kapott ismereteknek, amelyekkel nem mindenki találkozott korábban.
Tanáraink tapasztalataik alapján kiszűrik a tehetségeknek látszókat, ez leginkább szintén az elvárt
készségek minősége alapján történik. Nehezen tesztelhető az, hogy mennyi invenció, kreativitás
van a látszólag kimagasló teljesítmény mögött (hiszen a befektetett munka és a kreativitás között
fordított arányosságot vélünk azonos teljesítmény esetén). További Einstein idézet támasztja alá
az előző idézetet és kérdőjelezi meg a kreativitás, az invenció titokzatosságát, misztikumát:
“A kreativitás titka az, hogy ügyesen titkold el a forrásaidat.”
[Einstein]
Az idézet többféleképpen értelmezhető, jelen esetben arra szorítkozunk, hogy a tehetség, a
kiválóság a probléma-megoldásban inkább kitartás, állhatatosság, szorgalom, mint rejtélyes
különleges esetleges titkos asszociációk sora, melyet jobb híján invenciónak, kreativitásnak
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nevezünk. Valószínűleg forrás alatt nem mások publikálatlan, vagy éppen publikált eredményeit
kell érteni, hanem a felhasznált tények és azok következményeinek nem igazán részletes
bemutatását az új gondolat közlése során. Valóban, néhány munkában tényleg nehéz kideríteni,
hogyan jött rá, miért úgy írta le a szerző, ahogyan leírta az eredményt. Mindenesetre az idézetet
nem követendő példaként szerepelt, inkább az új eredmények misztifikálást próbálja leleplezni.
A nagy eredmények, visszatekintve, többnyire (nem kézenfekvő) következményei az adott kor
ismereteinek, amelyeket a kiválóságok közül nem ritkán szinte azonos időpontban többen is
megoldanak. Valami hasonló történik az igazán jó versenyeken is. Feltétlenül ide sorolnánk a
Kürschák versenyt és a Matematikai Diák Olimpiát is. Utóbbi mégis más, lényeges különbség a
feladatok kiválasztásában van. Míg Kürschák feladatok kiválasztásakor a tradíciónak megfelelően
ötletekre és csak a középiskolás ismeretekre támaszkodnak, a nemzetközi versenyeken egyes
országok hasznára, mások kárára utóbbi feltétel nehezen tud teljesülni az országonként különböző
tantervek miatt. Több jó versenyző véleménye szerint a korábbi évek olimpiai feladatait [IMO f] és
az azokhoz tartozó short list-eket megoldva, nem igazán érhet bennünket meglepetés az
Olimpián, a Kürschák feladatokra ugyanez nem mondható el. Érdekes lenne egy mélyebb
összehasonlítása a két verseny feladatainak a megoldáshoz vezető ötletek, illetve az elvárt
ismeretek vonatkozásában.

7. ábra. Néhány ország IMO nem hivatalos helyezésének 10 évenkénti átlagát látjuk a táblázatban és
a grafikonon is (a növekedést kellene legalább mérsékelni). Megnyugtató, hogy több népesebb
ország helyezése még elmarad a miénktől, azonban többen nálunk jobban teljesítettek az utóbbi
években különösen a távol keleti országok közül [IMO e]. (Elektronikus verzióban színesben.)
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5. A versenyek és a Kürschák verseny
A Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt a Bolyai János Matematikai Társulat szervezi az
adott évben érettségizettek, illetve a még nem érettségizett középiskolai tanulók számára.
Nevezési díj nincs. A résztvevők száma a 2009/2010-es tanévben 105 fő volt. A kezdetektől
egészen a mai napig érvényes, hogy egyetlen fordulóban három feladatra 4 óra áll rendelkezésre.
A KöMaL beszámolók a feladatok és megoldásaik ismertetésén túl a nyertesek adatait is közölték.
Ezt a versenyt tekintik az összes matematika verseny elődjének, sikerének két fontos tényezőjét
emeli ki [Fleiner]: A kitűzött feladatok kiválóan megfelelnek a kezdetben megfogalmazott
céloknak: a megoldáshoz a középiskolában tanított ismereteken túl nincs szükség további tudásra,
hanem sokkal inkább a matematikai gondolkodásmód alkalmazásával lehet elérni a sikert. Íratlan
hagyomány, hogy a feladatok megoldásához lehetőleg ne fárasztó számolás, hanem az
összefüggések átlátása, illetve egy-egy jó ötlet vezessen. Ebben a tekintetben a verseny talán a
világon egyedülálló.
A verseny sikerének másik kulcsa a Kürschák által elindított munka, a Matematikai versenytételek
[Hajós, Neukomm, Surányi: I., II., III., IV.] közül az első könyv, amiben az 1894 és 1928 közötti
versenyek feladatait (tételeit), azok megoldását és a díjazottak neveit találjuk. Hasonlóan például
a KöMaL-ban kitűzött feladatok megoldásaival, amelyeket a versenyzők dolgozataiból válogattak.
Kürschák több jól átgondolt megoldást is közölt az egyes feladatokra, amiket számos esetben
kiegészítésekkel, „jegyzetekkel” látott el.
Mivel a Kürschák versenyt etalonnak tekintettük, ehhez hasonlítottuk a többit oly módon, hogy ha
egy adott verseny első tíz helyezettje közül hánynak lett Kürschák eredménye. A következő
grafikon előterében levő oszlopsor azok számát mutatja, akik legalább egyszer az első tíz között
szerepeltek az adott verseny valamely vizsgált évfolyamában, és a Kürschák versenyben is. A hátsó
oszlopsora azok számát mutatja az adott verseny első 10 helyezettjéből, akik az OKTV valamelyik
versenyében az első 10 között szerepeltek.

8. ábra. Legalább két 3.-tól a 8. osztályig tartó versenyen jó eredményt elértek közül hányan
szerepeltek jól a Kürschák versenyen, illetve az OKTV-n.

A korábban említett 81 eredményből azért csak 40 szerepel az első sorban, mert a 81 eredményt
40 diák érte el, hiszen közülük voltak többen, akik 2-szer vagy 3-szor is a díjazottak között
szerepeltek. Ezek között voltak olyanok is, akik 10. osztályosként nem vehettek részt az OKTV-n,
ezért lett hattal kevesebb, 34 azoknak a száma, akik valamelyik OKTV-n és a Kürschák versenyen is
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díjazottak lettek. Az adatokból úgy tűnik, hogy az Alapműveleti és a Bátaszéki Verseny még nem
tekinthető országos szintűnek, vagy a probléma-megoldás mérésének tekintetében ezek a
versenyek nem ugyanazt mérik, mint amit a többi verseny mér, ez további vizsgálatot igényelne.
Hasonló a helyzet a 3. és 4. osztályos Kalmár versennyel. Mindössze 19 olyan tanulót találunk, akik
jó eredménnyel szerepelnek majd az OKTV-n, a Bátaszékin mindössze 11 versenyző, míg a Zrínyin
31 ilyen versenyzőt számoltunk ebben a korai korosztályban, tehát utóbbi jobban jelzi a későbbi
eredményességet. A grafikonról jól látható, hogy a Zrínyi versenyben is kevesebb a jó eredményt
elért diákok száma különösen az OKTV eredményekhez viszonyítva. Ez talán arra vezethető vissza,
hogy ez a verseny – ellentétben a többivel – tekinthető „kieséses” versenynek, a körzetektől függő
továbbjutási lehetőségek miatt, így a legjobb megnyeri a versenyt, és minden körzetből továbbjut
a legjobb, ami nagyon jót tesz a verseny népszerűségének, de ezzel párhuzamosan erős
körzetekből nem feltétlenül jutnak tovább a jobbak. Ha az ország néhány legjobb versenyzője
azonos körzethez tartozna, akkor a jelenlegi versenykiírás alapján közülük többen kieshetnének
már az első forduló után, mint ahogy ez már többször megtörtént, ami viszont árt a verseny jó
hírének. A másik ok lehet a teszt formátumú versenyzés, amiről már korábban is szóltunk.
Fontos megemlítenünk néhány forrást a versenyfeladatokkal és megoldásaikkal kapcsolatban.
Ezek többnyire az adott verseny honlapján is szerepelnek, így erős támogatást jelentenek a
tehetséggondozásban résztvevő diákok és kollégák számára, egyéb helyeken található
gondolkodtató feladatok többnyire megoldásokkal: [Berzsenyi 2010, 11], [Fazakas, Hraskó],
[Hraskó], [Lovász és sztsi.], [KöMaL 2018], [Pólya 1945, 66], [Reiman és Dobos], [Surányi L.]
[Versenyvizsga].

A versenyeken történő jó szereplés és a kreativitás kapcsolata.
A tanulók elemző, gondolkozó képességének, illetve kreatív gondolkodásának mérését
feladatsorokkal többnyire objektívnek tekintjük, pedig nem az. Adott feladatsor esetén adott
tudásszint ismeretében megmondható, mely feladatokat oldják majd meg rutinszerűen, illetve
melyekhez kell „nyújtózkodni”, hogy meg tudják oldani azokat. A Heuréka mérése különösen azért
nehéz, mert a birtokolt tárgyi tudás, illetve a szerzett megoldási algoritmusok teljesen
különbözőek lehetnek még azonos osztályokba járó tanulók esetében is, az egyéb helyekről
(egyéni felkészülés, szakkör, magántanár, mentor) szerzett ismeretek következtében. Így a
kreativitás mérése szinte lehetetlen, hiszen nehéz találni olyan feladatot, amelyet még nem tűztek
ki, vagy legalább olyat, amelyet a versenyzők egyike sem ismert korábban és mégis lesz közöttük,
aki azt megoldja. Sajnos a legjobb versenyeken sem sikerül ezt minden esetben elérni. Leginkább
az történik, hogy a legtöbb ismerettel, illetve rutinnal rendelkező problémamegoldó megnyeri a
versenyt. Ez kézenfekvő abban az esetben, ha a versenyen nem szerepel kreativitást igénylő
feladat, és természetes akkor is, ha található a feladatok között invenciót igénylő. Ekkor ugyanis
versenyzőnk még nem a versenyt, de az időt, amelyet a kreativitást igénylő feladatra többletként
fordíthat már megnyerte a lassúbb, esetleg kevesebb ismerettel, de talán nem kevésbé
invenciózus társaival szemben. Ezt úgy lehetne orvosolni, hogy csak kreativitást igénylő
feladatokat tűzünk ki, viszont a versenyek népszerűek is szeretnének maradni, ezért ilyen versenyt
keveset találunk. Az igazán sikeres fejvadászok sem azt a munkavállalót részesítik előnyben, aki a
meghallgatáson kitűzött feladatok közül a legtöbbet megoldja, hanem azt, aki olyan problémát is
meg tud oldani, amilyent korábban még nem tudott, ennek tesztelésére a több lépcsős felvételi
eljárás igazán kedvező lehetőség.
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A Kürschák után
2004-2008-ig terjedő időszakban 23 versenyző ért el kiváló eredményt a Kürschák versenyen, az
eredmények korrelál a KöMaL-ban elért eredményekkel, amely az egész éves verseny során
elérhető pontszám legalább 80%-át jelenti. Közülük (a szerzők tudomása szerint) mindössze
hárman szereztek doktori fokozatot 2017 júniusáig. Nem tudjuk, hogy miért csak ilyen kevesen.
Matematikai doktori iskola

Egyetem

Aktív
hallgatók

Matematika- és Számítástudományok
Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

14

Matematika- és Számítástudományok
Doktori Iskola

Debreceni Egyetem

18

Matematika Doktori Iskola

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

25

Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott
Matematikai Doktori Iskola

Óbudai Egyetem

40

Matematika- és Számítástudományok
Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem
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5. Táblázat: Magyarországi matematikai doktori iskolák aktív hallgatóinak számát mutatja

9. ábra. Az egyes években a KöMaL legjobb (matk.: 80% felett, mat.: 50% felett) feladatmegoldóinak
számát ábrázoltuk. A jobb oldalon a 10 évenkénti eredményeket is ábrázoltuk. 1992-2007-ig terjedő
részben ábrázoltuk a 9 évvel későbbi, tehát 2001-2016-ig tartó, években a sikeres doktori védések
számát az összes matematikai doktori iskolát tekintve.

Ugyanakkor 2013-2017 júniusáig pontosan 100 sikeres védés történt a magyar matematikai
doktori iskolákban. Amennyiben az 50% feletti teljesítményeket vizsgáljuk ismét a KöMaL
eredmények tekintetében, akkor a számok között már látható bizonyos korreláció, a személyeket
tekintve hasonlóan az előző megállapításhoz ekkor sem találunk lényegesen több sikeres
megoldót a doktori fokozatot szerzett személyek között. További vizsgálatokra lenne szükség
annak megállapítására, hogy miért nem szereznek több doktori fokozatot a középiskolai
eredményeiket tekintve jó problémamegoldó készséggel rendelkező diákok.
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