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Bevezets
A tanknyv matematika szakos tanrjelltek s tanrok szmra kszlt, de haszonnal forgathatjk mindazok, akik rdekldnek a matematika irnt s legalbb
kzpfok vgzettsggel rendelkeznek.
Megrsakor a szerz igyekezett hasznostani A matematika fejldse trgy
oktatsa sorn szerzett tapasztalatait, valamint a trgyhoz korbban rt kt
jegyzet (Szsz, Szernyi) ernyeit.
Ezek kzl az ut bbi 1975-ben jelent meg s ez nmagban indokoltt teszi
egy j tanknyv rst. Elg csak  a trgy ideol gikus jellegt is tekintve 
a rendszervltsra utalni. Ma mr nem ktelez egyetlen loz a szemlletnek
s terminol gijnak hasznlata sem. E tren igyekeztnk a soksznsgre,
a tnyek s loz ai nzetek sztvlasztsra, ltalban a dezideol gizlsra
trekedni.
Az elz jegyzethez kpest jobban igyeksznk szem eltt tartani azt,
hogy hasznl i nem csupn matematikusok, hanem leend matematikatanrok.
Teht a szraz matematikai anyagot a kulturlis s trtneti httr felvzolsval mutatjuk be s kitekintnk a m dszertani vonatkozsokra is. Ez klnsen
a knyv els felre jellemz.
Remljk sikerlni fog meggyzni az olvas t arr l, hogy a trgy tanulsa
hasznos szmra. A fontosabb matematikai fogalmak, m dszerek trtneti
fejldsnek bemutatsval a tanr ltni fogja, hogyan merlt fel a fogalom
bevezetsnek szksgessge, mik okoztak nehzsgeket a fejlds sorn, milyen m dszereket alkalmaztak a nehzsgek lekzdsre, melyek az alkalmazsi
lehetsgek. A tanulsgokat hasznosthatja sajt oktat munkjban.
A pusztn logikai trgyals, a trtneti t tapasztalatainak gyelmen kvl
hagysa lervidtheti ugyan a tants idejt, de nem hatkony. Pldul a fggvny tantsakor a legmodernebb hozzrendelses fggvnyfogalmat akarjuk
kialaktani a trtneti fejlds lpcsfokainak kihagysval. Ez a tisztn deduktv megkzelts srti azt a genetikai elvet, amely szerint az egyedfejlds nagy
vonalakban kveti a fajfejldst. Vagyis az egyes ember ismereteinek fejldse
lervidtett, letiszttott megismtlse az emberisg ismeretfejldsnek.
A trtneti t gyelmen kvl hagysnak veszlyeire az j matematikai tantervekben, mr 1962-ben memorandumban hvta fel a gyelmet hatvant neves
amerikai matematikus (kztk Plya Gyrgy), gy tnik hiba. Nevelsi
szempontb l is nagyon fontos lenne a trtneti t sznes, rdekes bemutatsa.
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Felhasznlhat a trgy megszerettetsre, a motivci s bzis erstsre, az rk
lnktsre. gy mg a humn belltottsg gyerek is tallhat ktdst a matematikhoz. A nagy matematikusok letnek bemutatsa is komoly nevel
hats. Vgezetl: minden szaktanrnak illik ismerni szaktrgya trtnett.
Ez humn trgyaknl mr rgen nem vitatott krds.
A knyv elszr trtneti korszakokknt trgyalja a matematika fejldst a
modern matematika korig. Kln fejezet sz l a magyar matematikr l. Ebben
a rszben trgyaljuk a matematika ltalnos elvi krdseit s loz jt. A msodik rszben a modern matematika legfontosabb fejezeteinek fbb fogalmait,
eredmnyeit mutatjuk be, a szzadunk kzepig bezr an. A kivlaszts szempontjai kztt a tanrkpzs anyaghoz val ktds, a magyar vonatkozs
eredmnyek bemutatsa s a szerz egyni rdekldse is szerepeltek. Az egyes
fejezetek utn gyakorlatokat, magyar nyelv irodalmat, a knyv vgn pedig
letrajzi jegyzeteket s kt fggelket tallhatunk.
A trgyalsm d igyekezett a legjobb kompromisszumot megtallni az rthetsg s a pontossg kztt. Nem akart a rszletekben elmerlni, hanem a
meglv ismeretekre pl ttekintsre, szintetizlsra trekedett.
A knyv clja nem csupn egy vizsgra val felkszls segtse. Ez annl is
nehezebb, mert a trgy helyzete vltoz ban volt s van a tanrkpzsben. A trgyat tant tanr zlse szerint vlogathat a trgyalt anyagb l, amely remnyeink
szerint tartalmazza egy matematikatanr szmra legfontosabb ismeretanyagot,
gy a tanri tovbbkpzsek kziknyve is lehet.
A nem matematikus olvas gyelmt bizonyra jobban lektik a trtneti
rdekessgek, a korszakok tfog rtkelsei, az letrajzok. Nagy matematikusok
nagy baklvseinek s nagy vitinak bemutatsa szolgljon nemcsak tanulsgul,
hanem vigasztalsul is szmra.
A lektorok tfog rtkelseikkel, hasznos tmutatsaikkal s a hibk gondos
feltrsval nagymrtkben hozzjrultak a knyv jobbttelhez. A tipograi munkrt s a szp brkrt Kovcs Zoltn kollgmat illeti ksznet. A
megmaradt hibkrt nem ket, hanem egyedl a szerzt terheli a felelssg.
Ksznetem fejezem ki a kt kiad munkatrsainak, klnsen Votisky
Zsuzsnak, a TYPOTEX gyvezet igazgat jnak, akinek btortsa, szervez
munkja nlkl e knyv nem kszlt volna el.
Nyregyhza, 1997
Filep Lszl
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