
HATVAN ÉV A MAGYAR NYELV�MATEMATIKAOKTATÁS SZOLGÁLATÁBANAki sak könyvekb®l ismeri a háború utáni évtized történéseit, talán sodálkozik azon,hogy 1953-ban Erdély f®városában magyar nyelv¶ szaklap megjelenését hagyták jóvá az il-letékesek. Tudnunk kell azonban, hogy a nemzeti kultúrpolitika szempontjából Romániábanakkor még a sok nemzetiség¶ Szovjetunióban uralkodó ideológia volt a hivatalos vezérfonal.A két világháború közötti id®szaktól eltér®en, akkor a román vezet®k elismerték, hogy az erdé-lyi magyaroknak joguk van az önálló anyanyelvi oktatási intézményekhez minden szinten. Ígyindították útjára 1945 tavaszán � a Ferenz József Tudományegyetem megszüntetése után � aBolyai Tudományegyetemet. Ennek az intézménynek az életében fontos pillanat volt, amikor1949-ben az egyetem magyar állampolgárságú tanárait felszólították, hogy mondjanak le állam-polgárságukról, különben elveszítik állásukat. Kevés kivételt®l eltekintve, az érintettek vállaltákállásuk elvesztését, és elhagyták az országot. Helyükre tehetséges középiskolai tanárokat alkal-maztak, akiknek azonban a tudományos munkában többnyire nem volt tapasztalatuk. Ennekkövetkeztében a Bolyai Egyetem jellege megváltozott: a hangsúly a tanárképzésre tev®döttát. Nem véletlen tehát, hogy itt kezdeményezték el®ször � a magyar nyelven tanuló diákokminél jobb felkészítése éljából � egy nekik szóló szaklap elindítását a matematika és �zikatárgykörében. 1953-ban mindössze a nagy hagyományokkal rendelkez® Gazeta Matemati  ³iFizi  tükörfordítását engedélyezték Matematikai és Fizikai Lapok névvel. 1957 januárjátólsikerült függetleníteni a lapot, amely önálló szerkeszt®bizottsággal m¶ködött tovább. A lapsak ekkor vált igazán hatékonnyá, mert érdekes ikkeivel, kit¶zött feladataival és önálló fela-datmegoldók rovatával közelebb került az olvasókhoz, felkeltette a tanárok és a tanuló ifjúságérdekl®dését, hozzájárulva sok kiváló matematikus, �zikus és m¶szaki értelmiségi kineveléséhez.Sajnos, fénykora hamar véget ért: 1962-ben a Román Matematikai és Fizikai Tudományos Tár-saság visszaállította a régi állapotokat, sak a román folyóiratban megjelent anyag fordításátlehetett közölni, beleértve a feladatmegoldók rovatát is. Ezután a lap iránti érdekl®dés ismétmegsappant. 1964-t®l kezd®d®en, mint a román nyelv¶ Gazeta Matemati  seria B tükör-fordítása, sak matematikai tárgyú anyagot közölt. Abban az id®ben a szerkeszt®ség egyetlen�zetett alkalmazottja Néda Ágnes, aki egy személyben felel®s szerkeszt®, titkár, könyvel® ésmindenes volt. 1974-t®l a Társaság akkori elnökével, Niolae Teodoresu akadémikussal kialakí-tott személyes kapsolatnak köszönhet®en, némileg javult a helyzet, engedélyezték a magyaranyanyelv¶ feladatmegoldók neveinek külön közlését, a lap tartalmát fokozatosan egy-egy önállórovattal b®vítettük, szaporodtak a feladatmegoldók és évr®l-évre haladtunk az önállósodás felé.Végre 1997-ben sikerült függetleníteni a lapot, és � az 1993-ban alakult Radó Feren Mate-matikam¶vel® Társaság segítségével � Matlap néven folytatta életét. Ez után ismét növekedés-nek indult a lap népszer¶sége, tanárok és diákok egyre többen kapsolódtak be a munkába ésa feladatmegoldók rovata gyarapodott. A megszaporodott munka miatt a szerkeszt® bizottság�zetett tagjainak száma háromra n®tt. Az olvasók javaslatai alapján új rovatok indultak, mintpéldául, Furdek Attila �Németországi versenyfeladatok� rovata, Olosz Feren �M¶helysarok�módszertani rovata tanárok számára, melyben a szerz® tanári pályafutása gazdag tapaszta-latait osztja meg az olvasókkal, valamint Tuzson Zoltán �Logikai feladványok� rovata, amely adiákok körében igen népszer¶, amint a beküldött megoldások száma is jelzi. Az egyetemisták isbekapsolódtak a munkába, beküldött megoldások javítása és feladatsorok összeállítása révén.361



A szerkesztési munka, a terjesztés és a rendszeres pályázatírások mellett évente résztveszünk a Magyar Tudomány Napja alkalmával sorrakerül® konferenia szervezésében, ame-lyet az idén november 8-10 között tartottunk. A didaktika szekió keretében matematikatanárok találkoznak, el®adásokat hallgatnak és tartanak, megbeszélik a matematika oktatásá-nak helyzetét, jöv®jét és lapunk szerepét a tanítás, a versenyekre és felvételi vizsgákra valófelkészülés során a magyar tannyelv¶ iskolákban. Ekkor adjuk át a legjobb matematika ésinformatika tanároknak járó Farkas Gyula Emlékérmet, amely bár nem jár pénzzel, évek ótanagy megtiszteltetésnek számít.Tíz évvel ezel®tt, a júniusi számot a félévszázados �születésnap� megünneplésének szen-teltük, több írásban felidéztük az elmúlt küzdelmes évtizedeket, a sok önzetlen segítségettanárok és diákok részér®l, akik lehet®vé tették, hogy lapunk a legnehezebb id®ket is túlélje,mint borókabokor a Hargita tetején dúló viharos id®ket. Név szerint szóltunk néhány személy-r®l, akiknek a segítsége életbevágóan fontos volt a lap számára. Most nem említek neveket,ezzel szemben röviden szólni kívánok arról a veszélyes állapotról, amelybe a romániai magyarnyelv¶ oktatás az utóbbi években került. A tanárképzés nyomoráról van szó, amely veszélyeztetmindent, ami Erdélyben magyar: iskoláinkat, kultúránkat és a Matlapot is.Köztudott, hogy magyar nyelven tanárképzés Romániában sak a Babe³-BolyaiTudományegyetemen folyik. Sajnos, ezen a téren egyre tornyosuló nehézségekkel találjuk szembemagunkat. Az oktatók munkája társadalmi elismerésének fokozatos sökkenése, a kaotikus ok-tatásirányítás, az oktatási programok átgondolatlansága, a könny¶ megélhetési lehet®ségekhajszolása és a döntéshozók felel®tlensége odavezetett, hogy a tehetséges �atalok érdekl®désea tanári mesterség iránt megsappant. Különösen érvényes ez a természettudományok � ésimpliite a matematika � területére. Például, az idén mindössze hat hallgató végezte el a mate-matika szak alapképzését és kett® a matematika oktatásának mesteri képzését, és ezek a számokjellemz®ek az utóbbi évekre. Ha �gyelembe vesszük az évente nyugdíjba men® tanárok számát,akkor érthet®, hogy iskoláinkban egyre kevesebb a szakképzett matematika, �zika és kémiatanár, és növekszik a szakképzetlen vagy nyugdíjas helyettesít® pedagógusok száma. Például,Hargita vagy Kovászna megyében tanító 431 matematika tanár közül 69 helyettesít®, ebb®l 13szakképesítés nélküli. A kialakult helyzetben különösen a falusi iskolák veszélyeztetettek, ahola 202 matematika tanár közül 47 helyettesít®. Érthet®, hogy ilymódon a tehetséges gyerekektömegeit fosztjuk meg a színvonalas oktatás lehet®ségét®l. Néhány lelkes kolléga a tanárokfolyamatos továbbképzésével és tehetséggondozással próbál javítani a helyzeten, de sak ezzelnem lehet megoldani az alapkérdést.A kiútkeresést nehezíti, hogy a román nyelv¶ oktatásban ezek a nehézségek kevésbé lát-szanak, hiszen román nyelven szaktanárokat sok helyen képeznek, ennek ellenére a román nyelv¶oktatás romlása is nyilvánvaló. Nehéz kérdésekr®l van szó, alapjaiban kell megváltoztatni azoktatás éljáról és módjáról alkotott beidegz®déseinket. Kell-e a gyerekeket kínoznunk olyan is-meretek megtanulásával, amelyek a számítógéppel pillanatok alatt elérhet®k? Be kell végre lás-suk, hogy nem megtanulni kell a matematikát a szó klasszikus értelmében, hanem az ok-okozatiösszefüggéseket kell megérteni konkrét esetekben, más szóval, gondolkodni és kérdéseket felvetniképes �atalokat kell nevelnünk. Ehhez nagyon jó tanárokra és teljesen új oktatási tehnológiákravan szükség. Ma viszont azt látjuk, hogy ha így folytatódik, tanárhiány miatt maholnap sokiskolában megsz¶nik a magyar nyelv¶ oktatás. A romániai magyar értelmiség és a politikumközös er®feszítéseire van szükség ahhoz, hogy kijuthassunk a kátyúból, ha nem akarunk véglegbenne maradni.Érthet® tehát, hogy miért látom az eget felh®sebbnek ma, mint az 50 éves évfordulón: jómatematika tanárok nélkül lapunk sem tudja betölteni a szerepét. Kolumbán József362


