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Akár a társadalom felől, akár a diákok felől, akár az irányítás felől nézzük, rosszabb körülmények 

között tanítunk, mint akárcsak tíz évvel ezelőtt. Ennek sokkal bonyolultabb és többrétű okai vannak, 

mint hogy egyszerűsítő módon kinevezhetnénk egy bűnöst. Én nem is ez a témám. Valami 

fontosabbra akarom itt felhívni a figyelmet:

A kétségtelenül nagyon megnövekedett nehézségek közepette az a kérdés, hogy mi ad mégis tartást, 

hogy ne temessenek maguk alá minket ezek a nehézségek?

Azt szoktuk mondani, hogy a tárgyunk szeretete az, ami tartást ad. És ez nagy szó. (Például sok 

zenészt hallottam már panaszkodni, hogy felsőfokú zenei tanulmányaik igazából elidegenítették 

őket a zenétől, a zene szeretetétől.)

De tudjuk-e igazából, hogy mit és miért szeretünk a tárgyunkban? Gondolkozunk-e eleget ezen? 

Adunk-e elég időt rá magunknak? És tudunk-e olyan pontokat mondani, ahol a tárgyunk szeretete 

átadható? Olyanoknak is, akik számára nem magától értetődő, vagy alaphelyzetben egyenesen 

idegen a matematika nyelve? Általában az a tapasztalatom, hogy ha mi, matematikusok, matematika 

tanárok a matematika szépségeiről kezdünk beszélni kívülállóknak, túl hamar a saját szaknyelvün-

kön beszélünk. Márpedig itt könnyen befulladhat a dolog, ha nem sikerül egy szélesebb kört 

rajzolnunk a matematika köré, olyan kört, amibe már könnyebben bevonjuk a kívülállókat is. Mert 

kétségtelenül lehet azzal is híveket szerezni a matematikának, ha lelkesen beszélünk a saját 

szakmánkról és úgy próbáljuk a mi utcánkba becsalogatni a másikat, vagy a diákokat. Ilyenkor 

igazából  ez a lelkesedés ragad át, ami persze nem mellőzhető.

Van azonban egy másik út is: ha olyan szélesebb kört vonunk a matematika speciális kérdései köré, 

ahol már közös kérdések vannak. Tehát legalábbis először nem a másiktól követeljük, hogy megértse 

a mi nyelvünket, hanem mi tudjuk lefordítani egyetemesebb nyelvre a sajátunkat. Hogy ez ne tűnjön 

nagyon absztrakt követelménynek, rögtön példát fogok mutatni arra, hogy mit értek ezen. De 

közben le kell szögeznem pár dolgot. 

Fontosnak tartom, hogy a matematika órán ne csak matematikáról legyen szó, szabadjon néha más 

területekre is elkalandozni. Általában az a célom, hogy a diákok ne érezzék úgy, hogy a matematika 

órán csak lényük egy kis szektorával vannak jelen.

Egy példa: az üreshalmaz fogalma korántsem olyan egyszerű fogalom, mint amilyennek gondoljuk, 

mert már megszoktuk. Ez már abból is kiderül, hogy „az üreshalmaz elemei mindenre képesek, akár 

fütyülni is tudnak, egyszerre hátrafelé és előre menni is, stb.” Mert hogy nemlétezők. De ennél 

továbbjutunk és valami fontosabbhoz juthatunk el, ha például megkérdezzük a diákoktól, hogy mire 
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„hasonlít”. Tapasztalatom szerint az első obligát válasz valami olyasmi, hogy „képkeret” vagy „üres 

zsák”, „üres zacskó”. És itt rögtön kiderül a fogalom nehézsége: a példa sántit. A képkeretbe lehet 

képet tenni, az üres zsákot meg lehet tömni, ettől a képkeret még megmarad képkeretnek, a zsák 

megmarad zsáknak. Az üreshalmazba azonban nem lehet semmit se belepakolni, mert ettől ő maga 

változik meg, megszűnik üreshalmaz lenni. Persze van olyan diák, aki erre azt mondja: „de hát 

halmaz marad” - csakhogy a képkeret létező egyedi valami, olyan egyedi valami viszont nincs, 

hogy „halmaz”. Ismét egy példa az absztrakció nehézségeire!

Az absztrakció nehézségeivel kapcsolatban is óvatosnak kell lennünk. Általános ellenállás a 

matematikával szemben, hogy túl absztrakt, száraz, unalmas. Emögött valódi, megoldatlan 

didaktikai probléma áll. Tapasztalat az, hogy egy absztrakciós szint „megugrása” után magától 

értetődővé válik olyasmi, aminek a megértése korábban áthidalhatatlan nehézségnek tűnt – ami jó. 

De a veszélyes az, hogy miután „megugrottuk”, már nem igazán „értjük”, nem igazán emlékezünk 

arra, hogy milyen áthidalhatatlannak éreztük előtte a nehézséget. Az egész matematikatanítás egyik 

alapproblémája az, hogy állandóan figyelmeztetnünk kell erre magunkat: valami nekünk magától 

értetődőt akarunk átadni úgy, hogy az a diáknak is magától értetődő legyen, de állandóan 

figyelmeztetni kell magunkat arra, hogy a diáknak itt „ugrania” kell, és ez bizony nehéz. A 

türelmetlenség csak görcsöt termel ki, és utálatot, félelmet a tárgyunktól.

És ha közelebbről a tárgyunkhoz való viszonyunkról van szó, akkor hatványozottan jelentkezik ez 

az „ugrás” probléma. Számunkra magától értetődő a tárgyunk szeretete és ezt kellene tudunk átadni. 

De ehhez kicsit távolabbról kell tudunk nézni önmagunkat, el kell gondolkodunk azon, hogy miért 

is szeretjük a tárgyunkat, hogyan tudjuk a diákok kozmoszának részévé tenni azt, amit mi 

szeretünk. Alapkérdés, hogy van-e időnk és energiánk az ilyen kérdéseket feltenni magunknak – sőt, 

elmélyedni bennük. Ha nincs, akkor belenyugszunk ebbe az egyre kilátástalanabb szituációba.

Visszatérve még az üreshalmaz kérdéséhez: érdemes tovább „piszkálni”, hogy még mi jut eszükbe a 

diákjainknak róla. Mert így érhetjük el, hogy a matematikai fogalmakat elhelyezzék saját kozmo-

szukban, megszűnjön különálló idegenségük. Érdemes ilyesmire rászánni egy-egy órát, mert ezzel 

sokkal közelebb kerülhetnek a tárgyunkhoz. A házi feladatokhoz ettől nem föltétlenül lesz még több 

kedvük, de legalább az óráinkhoz igen. És a tárgyhoz kevesebb görcs, félelem, idegenkedés fog 

tapadni.

További példák arra, hogy miket szoktak válaszolni: „üreg” „vákuum”, „sötétség”, sőt „teljes 

sötétség”, „fehérség(!)”. Az „üreggel” persze még mindig az a probléma, hogy lényegében a külseje 

definiálja. De: azért érdemes kicsit megengedőnek lenni, vagy vitát generálni, mert nem az a 
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célunk, hogy „lenyomjuk” a „rossz választ”, hanem az, hogy érdeklődést keltsünk, minél több diá-

kot vonjunk be a fogalom megértésének folyamatába. 

A „vákuum” már jóval közelebb van az üreshalmaz fogalmához. A modern fizikai felfogás szerint 

azonban valamilyen értelemben mégiscsak polarizálható, igazából nem „üres”. Persze épp arra 

akarok rámutatni, hogy az üreshalmaz sem üres, nagyon is erős, intenzív fogalomképző erő a 

tartalma! Ám kétségtelen, hogy az üreshalmaz a legmodernebb matematika szerint is teljesen 

homogén, semmi polaritást nem rejt. (Persze lehet, hogy egy még modernebb matematikának 

sikerülni fog rejtett polaritást felfedezni benne – még ha ez jelenleg abszurdumnak is tűnő 

feltételezés.) A „teljes sötétség”, „teljes feketeség” már nagyon jó irányba mutat. Itt érdemes 

megemlíteni azt a szellemtörténetileg fontos mozzanatot, hogy az a – Frege által kezdeményezett és 

az axiomatikus halmazelméletben máig elfogadott – matematika-felfogás, amely a matematikai 

univerzumot az „üreshalmazra” mint kezdetre építi fel, szoros analógiát mutat Malevics 

„szuprematikus négyzetével”. Időben sincsenek nagyon távol egymástól. (Malevics egy teljesen 

homogén fekete négyzetet állított, amit a teljesen új, csak az intenzitást megjelenítő festői nyelv 

kezdetének szánt.1) 

Egy további, gyakran elhangzó analógia: a csend. Azt hiszem, Rilke mondja valahol, hogy az első, 

kora kamaszkori végtelen-élmény leggyakrabban tájélmény. A csend is hasonló, és itt már felsejlik 

valami abból, hogy az üreshalmaz korántsem „semmi”, nagyon is telített. Például a karmester, és ál-

talában a zenész csendet teremt először, hogy elkezdődhessen az előadása. Tehát a csend a koncent-

ráció, az elmélyültség jele. „A személy élő, tápláló háttere a csend, mint ahogyan a szó reális háttere 

is”, mondja Szabó Lajos, egy kevéssé ismert, de nagyon fontos magyar gondolkodó. „Ez adja a 

személy megjelenésének ünnepi hátterét … az organikus hátteret, ami ha nincs meg, a 

megjelenésnek nincs meg a hatása … a színpadra lépés hatása. A komponáló hangszerelés az, ami a 

zenében a csendet teremti.”2

Volt olyan is, aki inkább az oldottsághoz, a gondolatok elkalandozásához kötötte a csendet. Meg is 

kérdezhetjük, hogy hol lehet csendben lenni, és valószínű, hogy valami olyan válasz fog érkezni, 

hogy „ahol jól vannak, vagy ahol nagyon nagy a feszültség”. Ilyeneket is lehet hallani válaszként: a 

csend a feltétele annak, hogy közölni tudjak valamit, hogy figyeljenek rám. Vagy fordítva: hogy 

figyelni tudjak, megértsek. Megemlíthetjük, hogy például Stockhausen levelet írt a német 

belügyminiszternek azt kérve tőle, hogy vezesse be a csendadót. Mert a csend az, amitől a modern 

1 Malevics alapműve magyarul: Kazimir Malevics, A tárgy nélküli világ, ford. Forgács Éva, Corvina Kiadó, 1986.
2 Szabó Lajos a csendkövetelményről: Szabó Lajos, Tény és titok, Pannon Pantheon, medium, Veszprém, 1999. 

403skk. A hálón: www.lajosszabo.com/SZL/Szabo_Lajos_Csendkovetelmeny.pdf 

http://www.lajosszabo.com/SZL/Szabo_Lajos_Csendkovetelmeny.pdf
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városi életben meg van fosztva az ember. (Ugyanez a Stockhausen írt egy vonósnégyest négy 

helikopterre, amit négy, jó nagy zajt csináló helikopteren kell előadnia az egymástól ilyen módon 

elválasztott négy hangszeresnek.) A fent említett Szabó Lajos egyenesen a „csendkövetelményről” 

beszél, amelynek erejéből és realizálódó tagoltságából „származik a kultúra, a közösség, vagy a 

társadalom szerkezete. Azt határozza meg, hogy mennyiben közösség és mennyiben társadalom?”3

Csend nélkül nem lehet figyelni a másikra, nem lehet beszélni hozzá és kérdezni. A csend 

megsértésénél mindig valami erőszakosságot érzünk, viszont erőszakkal nem lehet csendet 

teremteni, legfeljebb némaságot, ami nem azonos a csenddel. Vö. „Körötte csend, amerre ment / És 

néma tartomány.”4 Történelmi példákat hozhatunk az elnyomás csendjére, és akkor már jó sok 

irányba kitekintünk egy matematikai fogalom kapcsán. És ha ezek után azt is megemlítjük, hogy a 

csendteremtés az óráinknak is állandó problémája, akkor ezzel bevonjuk a diákokat is az óratartás 

problémáiba. Ez persze „sebezhetőbbé” teszi a tanári pozíciónkat, ha ügyetlenül csináljuk. De ha 

nem, akkor sokat nyerhetünk azzal, hogy közössé tesszük a problémáinkat.

Pozitív értelemben vett csend ott van, ahol alapvetően egyetértés, összhang van. Idézhetjük még 

Weöres Sándor szép két sorát: „A hangod akkor legszebb, ha kerete a csöndnek.”5 A csönd a 

megértés feltétele is.

Egy erdő csendje is nagyon „beszédes”, egy közösség csendje is figyelemmel, egymásra figyeléssel 

telített. Mindez már kicsit közelebb hozhatja, hogy az üreshalmaz nagyon is egyfajta telítettséget 

jelez. Intenzív, koncentrált gondolat a pozitív tartalma, ezért lehet kezdet. És ha „megkaparjuk”, 

akkor kapcsolatban van olyan élményekkel, amit – remélhetőleg – a diákjaink is megélnek. Persze 

van lényeges különbség is: a csendet is, az üreshalmazt is felszámolja, ha „kívülről” valami más, 

nem vele homogén „kerül bele”, s így van benne valami kizáró, kirekesztő is. De a csend éppen a 

befogadás előfeltételét teremti meg, tehát nagyon is befogadó – az üreshalmazzal ellentétben. 

Másrészt minden csendnek belső szerkezete van! Gondolati-érzelmi aktivitások egymással való 

érintkezésének tere és rendje. Önmagunkban és egymás között is.

3 Lásd Szabó Lajos, Id. mű.
4 Arany János, A walesi bárdok.
5  A teljes vers:

A hangod akkor legszebb
ha kerete a csöndnek,
a hajad akkor legszebb
ha cseléde a napsugárnak,
az arcod akkor legszebb
ha emlékszem rája sírva,
a sorsod akkor legszebb
ha elszáll mint az ének. 
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Messzire eljuthatunk tehát az ilyen kérdések feszegetésével. Fontos, hogy a diákok érezzék: nem 

„ismeretközlésről” van szó. Lehet kísérletezni. Kérdezünk és elgondolkozunk a válaszaikon, 

ellenvetéseiken. Közös problémákról akarunk beszélni – a matematikából kiindulva. Ez a lényeg. 

Persze van, akit idegesítenek az ilyen kérdések, még a matematikai fogalmaknál is absztraktabbak-

nak érzi őket. „Mi közöm hozzájuk?” kérdezi magától. Ezért érdemes előbb kötetlenebb szituációk-

ban kitapogatni, hogy kik és mennyire vonhatók bele egy ilyen beszélgetésbe órai keretek között.

Érdemes-e? vetődik fel a kérdés. Hiszen amúgy sincs elég időnk a tananyagra. És ez így van. 

Valójában tudjuk, hogy a tananyagnak egy részét mindenképp csak elég felületesen tudjuk 

megtanítani az adott óraszámok mellett. Ebből vesztünk valamit, ehhez képest sokat nyerhetünk 

egy-egy ilyen órával: hogy nem valami szörnyűségként, valami tőlük idegenként fognak a 

matematikára emlékezni diákjaink. Mert ha minden úgy marad, ahogy most van, akkor a diákjaink 

felnőtt korukban társadalmilag még kevésbé fogják igényelni a matematikát és ez a hangulat majd 

még lejjebb szorítja az óraszámokat.

És ne feledjük: sietni nem érdemes. Sietve nem lehet csendet teremteni és csendben lenni.

A csendteremtés a „témája” az experimentális zene egyik legismertebb képviselője, John Cage 4'33" 

című „darabjának”. Ez a mű három, pontosan meghatározott hosszúságú tételből áll, s ezeket úgy 

kell egymástól elhatárolni, hogy az előadó mégsem ad ki semmilyen hangot az egész előadás során. 

(A mű Magyarországon főleg az Amadinda előadásában vált aránylag közismertté.) A bemutatón az 

előadó a nehéz feladatot úgy oldotta meg, hogy kiült a zongorához egy órával és a megfelelő 

időpontokban felhajtotta a zongora fedelét, illetve a tétel végén lehajtotta. Cage is a csend és a 

kezdet ill. befejezés közötti kapcsolat kérdését állítja tehát középpontba.

Az üreshalmaz fogalma persze nem az egyetlen példa ilyen típusú óra lehetőségére. Általában jó 

példa minden olyan matematikai fogalom, amely a kezdettel, a véggel vagy a végtelennel van 

kapcsolatban. Így például gazdag jelentéssel bír az „origó”, általában a „nulla”, a nullvektor is. De 

ugyanez mondható a párhuzamos egyenesekről és a végtelenről is, hogy csak pár példát említsek. 

Ezekről bővebben lehet olvasni a Metaaxiomatikai problémák c. könyvemben.6 Itt röviden csak 

annyit említek meg, hogy az origó és funkcionalizált változata, a nullvektor például szorosan 

összefügg a descartes-i világfelfogással. Descartes-ról szokás tanítani, hogy nála dualizmus van a 

„gondolati dolgok” világa és a „kiterjedő dolgok” világa között. Nos, a koordinátarendszer éppen 

azért alapvető fontosságú a számára (bár nem ő „találta ki”, de ő adott neki világnézeti 

jelentőséget), mert ez létesít megfeleltetést a két világ között. A számok ugyanis a „gondolati 
6 Surányi László, Metaaxiomatikai problémák, Typotex, 1992; a hálón: 

http://home.fazekas.hu/~lsuranyi/MAXPROBL.htm

http://home.fazekas.hu/~lsuranyi/MAXPROBL.htm
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dolgok” közé tartoznak, a geometriai alakzatok viszont a „kiterjedő dolgok” világához. És az origó 

az a pont, ahol a „tiszta gondolat” a cogito ergo sum (gondolkodom, tehát vagyok) bizonyosságából 

indulva behatol a „kiterjedő dolgok” világába és megvilágítja azt. – Érdemes elgondolkodni azon is, 

hogy mit jelent, ha nem puszta negációnak tekintjük a nullvektornak azt a tulajdonságát, hogy 

minden iránnyal párhuzamos és minden irányra merőleges. Vagyis: minden iránnyal azonos az 

iránya és minden irányra merőleges. A szeretethez és a növekedéshez van szoros köze ezeknek a 

tulajdonságoknak. 

A legjobb persze az, ha mindenki maga keres magának olyan matematikai fogalmat, amin keresztül 

a diákok kozmoszához kapcsolatot tud teremteni. Mert az a cél, hogy a matematika szeretetét, 

izgalmát „ragasszuk át”. Az üreshalmazzal csak illusztrálni akartam azt, hogy ezt hogyan 

gondolom. Nyilván mindenkinek magának kell kitalálnia a saját módját, ahogy átadhatja másnak a 

saját matematika-szeretetét és azt az izgalmat, amit számára a matematika jelent.


