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– Tisztelt Elnök Úr, kedves Jocó! 
2013. jubileumi év az életedben. 
Tudsz erről?

– Nem.
– Ötven évvel ezelőtt, 1963-ban 

vettél részt először, elsős gimnazis-
taként a matematikai diákolimpián.

– Ez igaz.
– Akkor ezüstérmet szereztél, az 

elkövetkező három évben pedig ara-
nyakat. Mindez azt jelenti, hogy 
már elsősként is birtokában voltál 
a négyéves gimnáziumi matemati-
kának?

– Azt hiszem, hogy igen. Érdekes 
történet, miként lehettem elsős gim-
nazistaként, mai fogalmazásban ki-
lencedikesként tagja a magyar csa-
patnak, amelyet korábban főként 
végzősökből állítottak össze. Úgy 
kezdődött, hogy a Fazekas Mihály 
Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban, 
Magyarországon először, matemati-
ka tagozatos osztályt indítottak. Az 
engedélyezés bürokratikus huzavo-
nájának eredményeként az utolsó 
pillanatig bizonytalan volt, lesz-e 
ilyen osztály, ezért kevés diák je-
lentkezett ide, azok is véletlenszerűen 
toborzódtak. Rábai Imre, a matematika-
tanárunk már az elején azzal a problé-
mával szembesült, hogy átlagosnál gyen-
gébb képességű gyerekekkel kellene fel-
építenie az ország első matematika ta-
gozatos osztályát. Kétségbeejtő helyzet, 
de Rábai feltalálta magát. Bement a 
Fővárosi Tanácshoz és elérte, hogy a bu-
dapesti általános iskolai matematikaver-
seny az évi első ötven helyezettjét meg-
hívják a matematika tagozatos osztályá-
ba. Nekem is jött ilyen levél 1962-ben. A 
Fazekas ekkor még nem volt híres, nem 
tartozott a legelitebb gimnáziumok közé. 

Már két napja egy sokkal jobb hí-
rű gimnáziumba jártam. Emlékszem, 
épp moziban voltunk egyik barátom-
mal, amikor hazaérkezvén édesapám át-
nyújtotta a levelet. Kommentárt is fűzött 
hozzá: „Életed első komoly döntése előtt 
állsz. Gondold meg, és azt tedd, amit el-
határoztál.”

– Nem befolyásolt?
– Nem, nem tette. Megmondom őszin-

tén, nem tudtam, belevágjak-e a bizony-
talan kalandba: a híres, jónak tartott 
gimnáziumot felcseréljem-e egy kevés-

sé ismertre. Bármilyen komikusan hang-
zik, a meghívásban az egyik vonzó do-
log az volt, hogy nem másnap kellett a 
Fazekasban jelentkeznem, hanem né-
hány nappal később. Tehát másnap reg-
gel nyugodtan aludhattam. Így is történt, 
aztán másnap délelőtt bementem a neves 
gimnáziumomba, egyenesen az igazgatói 
irodába, vittem a főhatóságtól érkezett 
abszolút hivatalos, lepecsételt levelet. 
Mutattam az igazgatónak. Most vissza-
gondolva erre, ha az igazgató azt mondja 
nekem: „édes fiam, csak nem hagysz itt 
minket”, akkor könnyen lehet, hogy el-
bizonytalanodom, és maradok. Azonban 
elkezdett üvölteni, hogy őt ez nem ér-
dekli, takarodjak vissza az osztályba. 
Szó szerint ezt kiabálta: „Takarodj visz-
sza az osztályodba!” Ebben számomra a 
legfenyegetőbb nem a takarodj szó volt, 
hanem az, hogy vissza. Mert nem az osz-
tályból jöttem, hanem hazulról, egy jó 
alvás után. Azonnal tudtam, máris lesz 
néhány igazolatlan órám, ha ebben az is-
kolában maradok.

– Ilyeneken múlhatnak a fordulópon-
tok az ember életében! 

– Igen, ezek után nagyon kevés ked-

vem volt ottmaradni. Ráadásul az 
igazgató még fenyegetőn kijelentet-
te, hogy az általános iskolai bizo-
nyítványomat és a sapkapénzt sem 
kapom vissza. Ne nevess, a sapka-
pénz, amit akkor már beszedtek tő-
lünk, persze, nem érdekelt, annál 
inkább az általános iskolai bizonyít-
ványom. Anélkül hogyan bizonyí-
tom a Fazekasban, hogy elvégeztem 
az általános iskolát? Mellékesen 
említve, csupa ötössel, és ez később 
végig így maradt, tanulmányaim 17 
éve alatt.

– Komolyan mondod? Az egye-
temen is mindenből jelesre vizs-
gáztál?

– Ott is minden jegyem jeles volt. 
Tudom, ez elég hihetetlen, nyilván 
nem tudnám még egyszer megismé-
telni. Mivel a doktorimat is summa 
cum laude minősítéssel tettem le, 
nekem ilyen aranygyűrűs doktori 
fokozatom van. Akkoriban ezt úgy 
nevezték, hogy Sub Auspiciis Rei 
Publicae Popularis, a népnyelv el-
nöki vagy népköztársasági arany-
gyűrűnek hívta.

– Gratulálok! De most még csak az ál-
talános iskolai bizonyítványnál tartunk.

– Néhány nappal később, a megadott 
időpontban jelentkeztem a Fazekasban, 
és félősen bejelentettem, nincs általános 
iskolai bizonyítványom. Komlós Gyula 
fogadott, aki az osztályfőnökünk lett, 
csodálatos ember, nyilván hallottál már 
róla. Mosolyogva mondta: „ne törődj ve-
le, egy idő múlva odaadják, akkor majd 
behozod”. Így is történt. A szóban for-
gó igazgató néhány hónap múlva utá-
nam küldte a bizonyítványt, sőt a sap-
kapénzt is. Akik a mi osztályunkból ké-
sőbb híres matematikusok lettek, mind-
annyian a Rábai-levél hívására kerültek 
oda. Egyetlen kivétellel: Lovász Laci 
már az eredeti osztály tagja volt. Az ál-
talános iskolai igazgatójának tanácsára 
édesapja íratta be ide. De Berkes István, 
Laczkovich Miklós, Pósa Lajos és a töb-
biek, mindenki erre a levélre jött. Rábai 
Imre azután a felduzzasztott osztályt 
szép lassan megszabadította azoktól, 
akiket a leggyengébbeknek tartott. Egy 
idő után beállt a 32-es osztálylétszám, 
amivel érettségiztünk: 10 lány és 22 fiú. 

A legelején nem voltak különleges 

A versenyek embere
BESZÉLGETÉS PELIKÁN JÓZSEF MATEMATIKUSSAL

A TERMÉSZET VILÁGA MELLÉKLETE
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matematikai ismereteink. Annyit tud-
tunk matematikából, mint egy okos, ál-
talános iskolát végzett diák. Kezdetben 
a társaságunkból messze kiemelkedett 
Pósa Lajos. Neki akkor már angol nyel-
vű gráfelméleti cikke jelent meg, egy 
tétellel, amit róla neveztek el. S akkor 
mi, az osztálytársak, elkezdtünk dol-
gozni. Általános iskolás koromban már 
ismertem a Középiskolai Matematikai 
és Fizikai Lapokat, emlékszem, hatodi-
kos voltam, amikor édesapám hazahoz-
ta, mutatott benne egy számelméleti fel-
adatot, s azt mondta: „szerintem ezt meg 
tudod oldani”. Tényleg megoldottam, 
hetedikben és nyolcadikban már bene-
veztem a pontversenybe, talán egy-két 
hónapig lelkesen küldözgettem a meg-
oldásokat. Őszintén szólva, en-
gem 13–14 éves koromban a foci 
sokkal jobban érdekelt, időmet, ha 
lehetett, azzal töltöttem. Amikor 
nem engedtek focizni, akkor, jobb 
híján, KöMaL-megoldásokat ír-
tam.

– Közbevetve, hadd kérdezzem 
meg, ki volt az édesapád?

– Építészmérnök, műegye-
temi professzor, a Műegyetem 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszékének a vezetője. 
Nagyon jó volt matematikából. 
Gimnazistaként ő is haszonnal for-
gatta a KöMaL-t. A lapban akkor 
még ábrázoló geometriai felada-
tok is voltak, ami jól jött egy leen-
dő építészmérnöknek. A negyve-
nes évek végén volt úgy, hogy ő tartot-
ta az építészmérnököknek a matematika 
előadásokat. Három egymás utáni évben 
Hajós György, Császár Ákos és az édes-
apám volt a matematika előadója.

– Jó névsor! Ő is József volt? 
– Igen, és a nagyapám is. Ez ná-

lunk alighanem családi hagyomány volt. 
Édesapám, bár sokat tudott, az ő tudása 
mérnöki matematika volt: differenciál-
egyenletek, közelítő számítások, ilyes-
mi. Később, amikor az érdeklődésem 
az absztrakt algebra felé fordult, ezt 
fenntartással fogadta. Neki úgy tűnt, az 
nem való semmire, nem hajt különösebb 
hasznot. Édesapám 1969-ben halt meg, 
viszonylag fiatalon, 56 évesen.

Visszatérve a Fazekashoz, megtapasz-
taltam, mit jelenthet egy jó közösség. Igaz, 
rivalizáltunk, ki old meg több KöMaL-
példát, milyen versenyeredményeket érünk 
el, de ezt teljesen baráti módon tettük. 
Máig úgy vélem, életemben az első gim-
náziumban dolgoztam a legkeményebben. 
Akkor mindent a matematikának rendel-
tem alá. Az iskolából hazamenve megebé-
deltem, nekiültem, és lefekvésig matema-
tikafeladatokat oldottam. A középiskolai 

matematika tankönyvnek felé sem néztem. 
Ezért máig nem tudom pontosan, hogy mi 
a középiskolai tananyag. Más kérdés, hogy 
folyamatosan változtatgatják, de diákként 
sem tudtam, hogy mi a kötelező tananyag. 
Ha valami kellett egy feladatmegoldáshoz, 
annak utánanéztem. Mindennap találkoz-
tam az osztálytársaimmal, tőlük is rengete-
get tanultam. A feladatmegoldások közben 
hónapról hónapra új tételeket találtam meg. 
Az első év végére tényleg mindent tudtam, 
ami benne lehetett a középiskolai matema-
tika tananyagban. A geometriához például a 
gyakorláson keresztül vezet az út. Közben 
növekszik az ember arzenálja, egyre több 
tételt megismer. A Ceva-tétel akkoriban 
nem szerepelt a köztudatban, a középiskolai 
matematikaoktatásban. Előfizettem a romá-

niai magyar nyelvű Matematikai Lapokra, 
abban pedig unos-untalan a Ceva-tétellel 
megoldható geometriai feladatok voltak. 
Így tanultam meg.

– Hajós György Bevezetés a geometriá-
ba könyvét akkor még nem adták a kezedbe?

– A Hajós-könyvet még első gimna-
zistaként az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen elért eredménye-
mért kaptam.

– Ahol elsősként hivatalosan nem is in-
dulhattál volna, hiszen az a harmadikos és 
a negyedikes gimnazisták versenye.

– Igen, de a matematikatanárunk, Rábai 
Imre kiügyeskedte, hogy néhányan az osz-
tályunkból elsősként is elindulhassunk az 
OKTV-n. Elcipelt minket az első forduló-
ra, és elérte, hogy beülhettünk, megírhat-
tuk a dolgozatunkat. Pontosan már nem 
emlékszem, hányan jutottunk a döntőbe a 
Fazekasból, de Lovásszal mi köztük vol-
tunk, mert az első forduló mindhárom fel-
adatát megoldottuk. Arra is emlékszem, 
hogy Lacival hazafelé sétálva ennek nem-
igen tulajdonítottunk nagy jelentőséget: 
első forduló volt, nyilván elég könnyűre 
szabott feladatokkal. A második, döntő 
fordulóban ugyancsak mindketten meg-

oldottunk minden feladatot. Akkor olyan 
sok jó ember volt egy időben, hogy min-
denki tudta, nem elég mindent megolda-
ni, többletet is kell adni: második megol-
dásokat, általánosítást, mert valószínűleg 
ezek döntenek majd. Lacival ilyesmiket is 
megadtunk. Hivatalosan soha nem tudhat-
tuk meg, hogy végül hányadikok lettünk 
elsősként az OKTV-n. Az első tíz helye-
zés különösen fontos volt, hiszen ők fel-
vételi nélkül bejuthattak az egyetemre. 
Megjelent a KöMaL-ban ez a lista, ami-
nek a végére odaírták, hogy versenyen kí-
vül részt vettek és dicséretben részesültek 
a Fazekas gimnázium alábbi tanulói, és ott 
jött a mi nevünk. Így kaptam meg a Hajós-
könyvet. Sokkal később tudtuk meg, hogy 
a mi kettőnk dolgozata lett a legjobb abban 

az évben.
– Így jár az, aki a nagyok dol-

gába üti az orrát!
– Ugyanez történt a fizikában 

is, mert elsőben és másodikban 
azt is nagyon komolyan vettem. 
A KöMaL-ban a fizika pontver-
senyben is dolgoztam, azokat is 
többnyire megnyertem. A mate-
matika pontversenyt mind a gya-
korlatokban, mind a feladatok-
ban megnyertem, óriási csatában 
Berkes Pistával. Szóval, fiziká-
ból is elindultam az OKTV-n, 
és másodikban negyedik lettem 
volna... Már kiállították a ne-
vemre az oklevelet, amikor ész-
be kaptak, hogy még csak má-
sodikos vagyok, és kihúztak a 

névsorból. Ács Pál, a minisztérium refe-
rense később kedélyesen mesélte nekem, 
hogy abban az évben volt valaki – utóbb 
egyébként komoly karriert futott be –, 
aki abban az évben mind matematiká-
ból, mind fizikából 11. lett az OKTV-n. 
Azzal, hogy engem kihúztak, ő a tíze-
dik, egyetemre jogosító helyre lépett elő. 
Képzelje, mondta Ács Pál, nagyokat de-
rülve, az illető mennyire örült ennek. Én 
nem annyira.  

Első gimnazistaként már jártunk 
Reiman István matematikai diákolim-
piára előkészítő szakkörére. Akkor még 
nyolctagú csapatokkal versenyeztek 
a diákolimpián. Egy idő után Reiman 
István kihirdette azt a 12 tagú keretet, 
amelyből majd a nyolc utazó csapat-
tag kikerül. Nem kis meglepetésünkre 
ebben benne voltunk Lovász Lacival. 
Akkoriban, 1963-ban még magától ér-
tetődőnek számított, hogy végzős gim-
nazistákból áll össze a csapat, hiszen ők 
ismerték a teljes gimnáziumi tananya-
got. Kristálytisztán emlékszem, sétál-
tunk Lovász Lacival az Andrássy úton, 
akkor még Népköztársaság útján, és 
egyetértettünk abban, hogy úgy tűnik, 

A szófiai diákolimpia alatt Lovász Lászlóval interjút 
adnak egy keletnémet újságírónőnek (1966)
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látnak bennünk fantáziát, ezért biztatás-
ként kerültünk a 12-es keretbe. Bevettek, 
hogy szokjuk a felkészülést, aztán jö-
vőre talán bekerülhetünk az utazó csa-
patba is. Nyáron, a verseny előtt min-
den nap volt foglalkozás. Nagyon meg-
lepődtünk, amikor kihirdették az utazó 
nyolctagú csapatot: mind a ketten ben-
ne voltunk. 1963-ban Lengyelországban, 
Wrocłavban rendezték a matematikai 
diákolimpiát. Életemben akkor jártam 
először külföldön. Vonattal mentünk, 
Hódi Endre volt a csapatvezető, Reiman 
István a helyettese.

– Hogyan emlékszel erre az első olim-
piai megméretésedre? Elsősként nem 
szorongtál?  

– Egyáltalán nem szorongtam. 
Nagyon szeretek versenyezni. 
Bármi, ami verseny, az vonz en-
gem. Ide figyelj! Nyertem zongora-
versenyt is. Botfülű vagyok, semmi 
tehetségem a zenéhez, mégis meg-
nyertem a zongoraversenyt. Húsz 
évig, hogy is mondjam, professzi-
onális bridzselő voltam. Bridzsben 
kb. hússzoros magyar bajnok va-
gyok, Európa-bajnokságon ezüst-
érmet nyertem. Na, jó, a bridzshez 
volt tehetségem, a zenéhez nem, 
mégis nyertem.

– A bridzs is teljes embert kíván. 
Elveszi az időt a matematikától.

– Úgy van. Falja az időt. Ezért is 
hagytam abba.

– Az első matematikai olimpiád-
ra visszatérve, ott Lovász Lászlóval 
vitézül helyt álltatok, mindketten 
ezüstérmesek lettetek. Kik voltak még a 
magyar csapatban?

– A szegedi Máté Attila, akit csoda-
gyereknek tartottak. Ő bronzérmet kapott. 
Azután Corrádi Gábor Győrből, Fazekas 
Patrik, aki később neves fizikus lett, nem-
rég hunyt el. Ő Mosonmagyaróvárról, 
Gerencsér László és Makai Endre 
Budapestről és a negyedikes Szidarovszky 
Ferenc, valamint mi ketten a Fazekasból 
kerültünk a csapatba. Akkor az is kisebb 
csodának számított, hogy mi hárman egy 
gimnáziumból jöttünk.

Lovász Lacival még háromszor vet-
tünk részt matematikai diákolimpi-
án, mindháromszor aranyérmesek let-
tünk. Végzősként, 1966-ban, Szófiában 
Lacival a maximális 42 pontot teljesítet-
tük. Akkor az olimpiai csapatnak mind a 
nyolc tagja a Fazekas Mihály Fővárosi 
Gyakorlógimnáziumból került ki: Babai 
László, Berkes István, Elekes György, 
Laczkovich Miklós, Lovász László, 
Pelikán József, Pósa Lajos és Surányi 
László.

– Lett visszhangja a gimnáziumotok-
ban a jó olimpiai szerepléseteknek?

– Az lett a következménye, hogy 
szeptemberben, az első matematikaóra 
után tanárunk, Rábai Imre félrevont min-
ket, és azt mondta, mindkettőnket fel-
ment matematikából, nincs már mit taní-
tania nekünk.

– Ez mit jelentett?
– A matekórákon ott kellett lennünk, 

de az utolsó padban azt csináltunk, amit 
akartunk. Emlékszem, Lovásszal az idő 
egy részét azzal töltöttük, hogy húszfil-
léresekkel pöcifocit játszottunk. Azért 
persze sokat beszéltünk matematikáról 
is. Rábai ezt az engedményt, a felmen-
tést idővel kiterjesztette az újabb csapat-
tagokra. Viszont a dolgozatokat nekünk 
is meg kellett írnunk.

– Sokat versenyezhettél a gimnáziumi 
éveid alatt.

– Érettségi előtt összeszámoltam, ha a 
versenyek külön fordulóit is beleveszem, 
akkor a négy gimnáziumi évem alatt kb. 
60 versenyen vettem részt. Eközben so-
kat tanultam, fejlődtem abban is, hogyan 
kell versenyezni. Első nagy tanulságo-
mat még nyolcadikosként szereztem a 
budapesti általános iskolai versenyen. 
Bejutottam a második fordulóba, ami 
délután volt. Aznapra felmentést kaptunk 
az iskolából. Csodálatos szabad délelőtt 
állt előttem, amit otthon tölthettem. Kora 
reggel nekiültem, és a versenyig elolvas-
tam egy Balzac-regényt. Hosszú volt, de 
gyorsan olvastam. Jól emlékszem, a ver-
senyen fáradtságot éreztem, nem fogott 
úgy a fejem. Nem szerepeltem rosszul, 
de akkor megfogadtam, a verseny napján 
ettől kezdve nem csinálok semmit, csak 
pihenek. Fontos döntés volt, szigorúan 
betartottam, biztosan javított az eredmé-
nyeimen. Tanulságos volt a „Ki miben 
tudós?” verseny is.

– Ez a televíziónak nevezetes műso-
ra volt, 1964-ben és 1966-ban. A diákok 

versenyét sokan néztük, egymástól elkü-
lönítve üvegkalitkában oldottátok meg a 
feladatokat.

– Így történt. Az első „Ki miben tu-
dós” verseny idején másodikos gimna-
zista voltam. Többfordulós selejtezők 
után nyolcan maradtunk, minket össze-
sorsoltak, s ahogyan mondod, üvegfül-
kékben kieséses versenyt vívtunk. A leg-
jobb 24 közé a megyék győztesei és a fő-
városi 5 legjobb diák jutott be. Az osztá-
lyunkból itt már csak én maradtam meg. 
Ezután matematika versenydolgozatot 
kellett írnunk, amivel kiválasztották a 
nyolc legjobbat. Ide Budapestről mind 
az öten továbbjutottunk. A legjobb nyolc 
küzdelmeit már közvetítette a televí-

zió. Egy csinos vidéki lány, Sörley 
Zsuzsa legyőzésével jutottam be 
a legjobb négybe. Ezután Freud 
Róberttel sorsoltak össze, őt is si-
került legyőznöm. A másik ágon 
Gerencsér László legyőzte Máté 
Attilát, így a döntőbe mi jutottunk. 
A verseny játékvezetője Gyarmati 
Edit volt, ő és Surányi János ter-
vezte meg a versenyt, állították ösz-
sze a feladatokat. A verseny zsűri-
jében neves matematikaprofesszo-
rok, Turán Pál, Alexits György és 
Hajós György foglaltak helyet. A 
döntő végén holtversenyben mind-
kettőnket győztesnek hirdettek ki, 
Gerencsér Lászlót és engem.

– Hogyan történt?
– Nézd, ez kicsit fájdalmas em-

lék nekem. Az történt, hogy ment a 
döntő, valamennyivel már vezettem 

Gerencsér előtt, amikor az üvegkalit-
kámban elment a hang. Nem hallottam, 
mi a feladat.

– Jelezted?
– Persze, hogy jeleztem, de ez nem 

érdekelte a tévéseket. A játékvezető a té-
vénézőknek és nekünk is olvasta a fel-
adatot, amit nem hallottam, csak a hozzá 
tartozó ábrát láttam. Csak sejtettem, mi 
lehet a feladat. Gyarmati Edit reklamá-
lására a tévések végre hajlandók voltak 
leállni. Addigra már egy vagy két feladat 
így ment le, a vezetésemből egy pont 
hátrány lett. Eléggé kikészített, hogy így 
kell versenyeznem. Azután, egyszer csak 
megjelent a tévének az embere, hogy le-
járt az adásidő. A zsűri pedig döntött: 
olyan magas színvonalú volt a verseny, 
hogy mindketten első díjat kapunk.

Ezután kapott furcsa csavart a törté-
net. 1966-ban újra lett matematika „Ki 
miben tudós?”. Nagyon készültem rá, 
fontos volt számomra ez a verseny, hi-
szen most már osztálytársaim is biztosan 
bejutnak a legjobb nyolc közé. Ők is esé-
lyesek lesznek a győzelemre, lássuk, ho-
gyan birkózunk meg egymással. És ek-

Családi nyaralás idején Szász Pálnak A differenci-
ál- és integrálszámítás elemei című könyvét olvassa
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kor, derült égből villámcsapásként, kö-
zölték a tévések, hogy nem indulhatok a 
versenyen. Előhúztak egy akkor egyedül 
rám vonatkozó, mondvacsinált szabályt: 
aki már egyszer nyert valamely tárgyból, 
az ott nem indulhat.

– Miért tehették ezt?
– Valószínűleg azért, mert úgy gon-

dolták, hogy új arcokkal érdekesebb lesz 
a verseny. Ez volt a versenyzői pályafu-
tásom során szerzett sérelmeim egyike.

– Az 1966-os döntőt végül is Lovász 
László nyerte meg Pósa Lajossal szem-
ben. Nagy, lovagias küzdelem volt.

– Igen, én meg otthon néztem a tévé 
előtt ülve.

– Azért egy Lovász-Pelikán „Ki miben 
tudós?” döntő is nagy meccs lett volna!

– Valószínűleg, hiszen akkoriban 
tényleg minden matematikaversenyt 
felváltva nyertünk Lovász Lacival. Az 
OKTV-n harmadikban én voltam az első, 
Lovász a második, negyedikben ő volt az 
első, én a második.

– A tehetséges fiatalok közössé-
gében a folytonos rivalizálás oda 
is vezethet, hogy akik végül lema-
radnak, azoknak…

– …elmehet a kedvük. Igen, ez 
így van. Akkoriban ezt nem ér-
zékeltem, mert a topon voltam. 
Nálunk ez a versengés a legna-
gyobb barátság közepette ment. Az 
egész osztályunk összetartó társa-
ság volt, máig azok vagyunk. 

– Ehhez talán az is hozzájárul-
hatott, hogy Komlós Gyula szemé-
lyében nem akármilyen ember volt 
az osztályfőnök.

– Komlós Gyula fantasztikus 
ember volt, külön fejezetet érde-
melne a méltatása. Mindannyian 
szerencsések vagyunk, hogy ilyen ember 
állt mellettünk, formálta gondolkozásun-
kat. Földrajzot és történelmet tanított. 
De nem a tárgyai hatottak ránk, hanem 
ő maga. Őt szerettük. Elmondhatom, 
Magyarország tízmillió lakosa közül 
Komlós Gyulánál jobbat nekünk nem ta-
lálhattak volna. 

A matematika tagozatos osztályunk-
ban azonban tényleg az volt a legfonto-
sabb, hogy egymás között voltunk, egy-
mástól tanultunk. Nemcsak a matemati-
káról gondolkoztunk, hanem mindenféle 
másról is. Ez az intellektuális nyitottság 
rengeteget számít. Az, hogy ilyen szintű 
osztálytársaid vannak, akikkel érdemes 
megosztanod a gondolataidat, s akiket 
érdemes meghallgatni. A matematika ta-
gozatos osztály összetoborzásának mesz-
sze ez a legnagyobb ötlete, hogy a tehet-
séges fiatalok egymást is inspirálhatják.

– A gimnázium után elvégezted az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem ma-

tematikus szakát, elindultál ezen a pá-
lyán. Életedből továbbra sem maradtak 
ki a matematikai diákolimpiák. Reiman 
Istvántól idézek, 1998-ban írta ezeket 
a sorokat: „A magyar delegáció veze-
tője hosszabb időn át Hódi Endre volt, 
majd egy évben Pataki János, az utóbbi 
tíz évben pedig Pelikán József, aki szé-
leskörű tájékozottságával, nagy nyelv-
ismeretével és diplomáciai érzékével lé-
nyeges szerepet játszik az olimpiákat 
irányító Advisory Board-ban.” Ennek a 
tanácsadó testületnek évekig az elnöke 
is voltál.

– Az Advisory Board-nak 1992 és 
2002 között voltam a tagja. 2002-ben 
négyéves periódusra megválasztottak el-
nöknek, majd 2006-ban újra. Most egy 
orosz matematikus, Nazar Agakhanov az 
elnök. A legtöbb országban évente válto-
zik a csapatvezető. Idén, 2013-ban az 54. 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát 
rendezték, és ezt az időszakot mi lénye-

gében két csapatvezetővel csináltuk vé-
gig. Az első olimpiától, 1959-től kezdve 
1987-ig Hódi Endre volt a csapatvezető, 
és én is már 25 éve vezetem az olimpi-
ai csapatunkat. Reiman István soha nem 
akart csapatvezető lenni, ő a felkészítő 
szakkörök vezetőjeként a versenyek alatt 
is a diákokkal maradt, helyettes vezető-
ként. Utoljára 1992-ben, Moszkvában 
volt helyettes. Rövid ideig Pataki János 
és Benczúr Péter volt csapatvezető-he-
lyettes, majd 1997-ben Dobos Sándor 
debütált e tisztségben, a mai napig ő a 
magyar csapat helyettes vezetője.

– Itt az ideje, hogy magáról a verseny-
ről, a matematikai diákolimpia lebonyo-
lításáról is szót ejtsünk.

– A Nemzetközi Matematikai 
Diákolimpiát először 1959-ben Románia 
rendezte meg. Románia Matematikai és 
Fizikai Társulata jubileumát ünnepelte, 
ennek keretében meghívták 6 szocialista 
ország 8–8 tagú középiskolás diákcsapa-

tait, hogy egyéni versenyen mérjék ösz-
sze az erejüket matematikából. Néhány 
versenyző a végén első díjat kapott, né-
hányan másodikat és harmadikat. Vége 
lett a versenynek, a csapatvezetők egy-
másra néztek: ez egész jó dolog, foly-
tatni kellene. A következő évben, mi-
vel más vállalkozó nem akadt, Románia 
újra megrendezte a versenyt. A har-
madikat Magyarország vállalta, 1961-
ben Veszprém adott otthont a matema-
tikaversenynek. Innen kezdve minden 
évben más-más ország vállalta a ren-
dezést: Csehszlovákia, Lengyelország, 
Szovjetunió, Német Demokratikus 
Köztársaság, Bulgária.

– Úgy tudom, a nyugati országok előtt 
Jugoszlávia nyitotta meg a kaput, ami-
kor 1967-ben Cetinjében rendezték a di-
ákolimpiát. Ők megtehették, hogy nyuga-
ti országok diákjait is meghívják.

– Pontosan így történt. Ők már meg-
hívták Franciaországot, Olaszországot, 

Svédországot és Nagy-Britanniát is. 
A versenynek egyre több résztvevője 
lett, de ezek, Mongóliától eltekintve, 
mind európai országok voltak. Első 
nem szocialista országként 1976-
ban Ausztria rendezte a Nemzetközi 
Matematikai Diákolimpiát. Lassan-
lassan más kontinensekről is csatla-
kozni kezdtek országok a verseny-
hez. Az Amerikai Egyesült Államok 
például 1974-től vesz rész a ver-
senyen, és először 1981-ben vál-
lalta a diákolimpia megrendezését 
Washingtonban. Ez egyfajta áttö-
rést jelentett, az amerikai konti-
nensről nagyon sok ország akkor 
vett részt először a diákolimpián. 
Jelenleg száz körül van a résztve-
vő országok száma. Ma még Afrika 

a legnagyobb fehér folt, de jövőre ebben 
is változást remélünk. 2014-ben ugyanis 
első ízben Dél-Afrika rendezi majd meg 
a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát. 
Akkor több új afrikai ország csatlakozását 
várjuk. Kezdetben 8 fős csapatok vehettek 
részt a versenyen. Mivel egyéni verseny-
ről van szó, lehetett ez a létszám kevesebb 
is. A rendezők országonként maximum 8 
diák és 2 kísérő tanár szállásának és el-
látásának a költségeit vállalták. Ahogyan 
nőtt a országok száma, úgy vált a verseny 
egyre drágábbá és egyre nehezebben lebo-
nyolíthatóvá. 1982-ben Magyarország ren-
dezte a diákolimpiát, s mi már csak 4 tagú 
diákcsapatokat hívtunk meg. A következő 
évben a rendező Franciaország a közép-
utat választotta: 6 tagú csapatokat hívott. 
Azóta ez a létszám állandósult. Precízen: 
az országok maximum 6 tagú csapatokkal 
vehetnek részt a Nemzetközi Matematikai 
Diákolimpián. Persze, minden számottevő 
ország hat versenyzőt küld.

Az aranygyűrűs doktori fokozatot Ádám György,
 az ELTE rektora adja át Berkes Istvánnak és

 Pelikán Józsefnek (1975)
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– Hogyan zajlik le a verseny?
– Két egymás utáni napon 3–3 fel-

adatot kell megoldaniuk a diákoknak. 
Minden nap négy és fél óra munkaide-
jük van, a verseny rendszerint 9-től ½ 
2-ig tart. A napi három feladatot sor-
számozzák, ami növekvő nehézségi fo-
kot is jelent. Az egyes feladat a leg-
könnyebb, másnap pedig a négyes. A 
hármas és a hatos feladatok már na-
gyon nehezek, a világ krémjét jelentő 
társaságokból is csak néhányan tudják 
megoldani. Más kérdés, hogy az utób-
bi években ezek kicsit túl nehézre sike-
rülnek, az egyes és négyesek pedig túl 
könnyűekre.

– A gyengébbeknek is kell egy kis si-
kerélmény.

– Így van. Széthúzódik a mezőny, 
ugyanakkor szeretnénk azt megtarta-
ni, hogy együtt versenyezzenek a világ 
számos részéről ide érkező tehetséges 
diákok. A gyengébbek láthatják, mi az 
elvárható mérték, közben sok tapaszta-
latot szerezhetnek. Ha csupa olyan fel-
adatot tűznénk ki, amely az élmezőnyt 
teszi próbára, akkor a leggyengébbek 
labdába se rúghatnának. 

– Milyen segédeszközt használhatnak 
a versenyzők?

– Semmit sem. Se számológépet, se 
könyvet, se saját kézzel írt jegyzetet nem 
szabad bevinni a versenyre. Csupán kör-
zőt meg vonalzót. Nevetséges szőrszál-
hasogatás gyanánt még szögmérőt sem 
használhatnak a diákok. Nem hiszem, 
hogy az ilyen szintű feladatok megoldá-
sánál ez számítana.

– Hogyan választják ki a versenyfel-
adatokat?

– Az érdekes folyamat. Amikor a 
rendező ország kiküldi a versenyre a 
meghívókat, minden leendő résztvevő 
országtól feladatjavaslatokat is kérnek. 
Országonként maximum 6 feladatot le-
het beküldeni, megoldásokkal. Teljesen 
eredeti, új feladatokat, amelyeket koráb-
ban sehol sem használtak fel. A rendező 
ország pedig már egy évvel korábban ki-
jelöl egy ún. feladatkiválasztó bizottsá-
got, a javaslatok megrostálására. A be-
érkező, nagyjából 150 feladatjavaslatból 
ez a bizottság kiválaszt 25–30-at, és el-
készíti az ún. shortlistet, vagyis a rövid 
listát. Kiszűri a korábban már felbukkant 
feladatokat, a nagyon könnyűeket, az ér-
dekteleneket stb.

– Kikből áll a feladatmegoldó bizott-
ság?

– Ez is érdekes kérdés. Mai összetéte-
le egy fejlődési folyamat eredménye Az 
első matematikai diákolimpiákon a csa-
patvezetők összeültek, mindegyik elő-
húzott a zsebéből egy papírlapot, mond-
ván, ezt a feladatot javaslom. Majd né-

mi tanakodás után ezekből kiválasztot-
tak hat feladatot, de előfordult, hogy 
hetet. Néhány év múlva rájöttek, ennél 
sokkal jobb, ha valakik előtte hosszabb 
ideig gondolkozhatnak a feladatokon. 
Először a rendező ország matematiku-
saiból állt össze a feladatkiválasztó bi-
zottság. Érdekességként említem, hogy 
az 1982-es diákolimpián ennek a bi-
zottságnak a két tagja Lovász László és 
Laczkovich Miklós volt, az elnöke pedig 
jómagam.

– Gondolom, akkor a magyar szoká-
sokhoz igazodó volt a feladatmenü.

– A bizottság befolyása ily módon is 
érvényesülhet, mert amelyik feladatot 
nem választják ki, és nem teszik a zsűri 
elé, azt már senki sem látja. A feladatki-
választó bizottságnak tehát nagy a fele-
lőssége. Azt azonban tudnod kell, hogy 
bár mindenkit feladatkitűzésre bátorí-
tanak, a rendező ország nem javasolhat 
példát. Így nem érvényesítheti a hazai 
pálya előnyét. Annyiban azért igazad le-
het, hogy mi hárman, amikor a feladatja-
vaslatok között válogattunk, valószínű-
leg nem függetleníthettük magunkat sa-
ját ízlésünktől, neveltetésünktől.

Egy idő után olyan országok is ren-
deztek matematikai diákolimpiát, ame-
lyeknek nem volt ehhez megfelelő hát-
terük: felkészült, versenyekhez értő ma-
tematikusok. Ne felejtsük el, ide nem-
csak jó matematikusok kellenek, hanem 
olyan emberek, akik jól tudják, milyen 
egy verseny. Olyanok, akik képesek el-
dönteni, hogy egy bizonyos feladat, füg-
getlenül attól, hogy jó vagy érdekes ma-
tematika, alkalmas-e versenyfeladatnak. 
A feladatkiválasztó bizottság tagjainak 
jól kell ismerniük a nemzetközi verse-

nyek színterét. Tudniuk kell, miféle fel-
adatokat tűztek ki versenyeken az elmúlt 
években, szerte a világon. Így azután a 
rendező országok kezdtek meghívogatni 
matematikai versenyfeladatok készíté-
sében, kiválasztásában és elbírálásában 
jártas embereket máshonnan is. Lassan-
lassan kialakult egy 6–7 tagú nemzet-
közi gárda, csekély változással ők lát-
ják el évről évre a problémakiválasztó 
bizottság munkáját. Elnökét a rendező 
ország adja. Örömmel mondom, hogy 
a tagok egyike magyar, Kós Géza, aki 
már sok éve ott van a meghívottak kö-
zött. Hatalmas a felkészültsége, ver-
senyzőnek is fantasztikus volt. Szerény, 
roppant munkabírású ember. A követke-
ző évi, Dél-Afrikában rendezendő 55. 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia 
feladatkiválasztó bizottságába is meg-
hívták.

– A feladatok kitűzésekor hogyan ke-
rülitek el azt a problémát, hogy a száz 
résztvevő országnak más-más lehet az 
oktatási rendszere, más matematikai tan-
anyagot taníthatnak?

– Ez valóban probléma, a megoldá-
sa az, hogy amennyire lehetséges, csak 
olyan témakörből tűzünk ki feladatot, 
amely minden középiskolai tananyagban 
benne van. A geometria például nagyon 
sok ország középiskolai matematika ok-
tatásában háttérbe szorul. Pedig nagyon 
beleillik a középiskolai tananyagba. A 
geometriai feladatok fejlesztik a precíz 
gondolkodást, a matematikai szemléle-
tet, megoldásukhoz jó ötletek kellenek. 
Az olimpiák anyagába a geometria bele-
tartozik. Ezen kívül az algebra, a számel-
mélet és a kombinatorika tartozik a ver-
seny témaköreibe. A keretek viszonylag 
tágan értendők. Az egyenlőtlenségeket 
az olimpián az algebrába sorolják, ná-
lunk az egyetemi oktatásban az analí-
zisben jönnek elő. Az elkerült témák is 
megfigyelhetők, például soha nem sze-
repel analízis feladat, azaz olyan pél-
da, ahol a határérték, a derivált vagy az 
integrál fogalma előjönne. Sajnos, nin-
csenek térgeometriai példák sem, pedig 
ezek szépek és érdekesek, bárki megért-
heti, és ha vág az esze, megoldja. A zsű-
riben azonban a gyengébb országok csa-
patvezetői hallgatólagos bojkottot hir-
detnek ellene.

– A kombinatorika magyar kezdemé-
nyezésre van a témakörök között?

– Nem, nem. Ezek a feladatok nagyon 
alkalmasak az ilyen versenyre. Még ha 
nagyon nehéz is egy kombinatorikai fel-
adat, a megoldásához nem kell különö-
sebb előismeret. A kombinatorika termé-
szetes közös nevező. Nyilvánvaló, ha va-
laki nem ismeri a határérték fogalmát, és 
ilyen feladatot kap, az súlyos hátrányba 

INTERJÚ

Csoportelméleti előadást tart a 
Múzeum körúti szobájában, a hetve-

nes évek végén
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kerül. A kombinatorikai feladathoz nem 
kell speciális előképzettség. Az más kér-
dés, ha valaki már több ilyen feladatot lá-
tott, az bizonyos fokú előnybe kerül.

– Ott tartottunk, hogy a feladatkivá-
lasztó bizottság a rövid listát, ami 25–30 
feladatot tartalmaz, a zsűritagok elé te-
szi. Kik ők?

– A zsűri nem más, mint a résztvevő or-
szágok csapatvezetőinek halmaza, és az el-
nök a rendező országból. Az elnök nem vesz 
részt a szavazáson, csak szavazategyenlőség 
esetén döntheti el szavazatával a kérdést. 
Ha tartózkodik, akkor újra szavaznak. A fel-
adata nagyon fontos: a zsűri-üléseket veze-
ti. Rajta múlik, hogy értelmes együttműkö-
dés alakul-e ki, vagy időpocsékoló vita. A 
zsűritagok tehát megkapják a javasolt fel-
adatok rövid listáját. Feladatokat, megoldás 
nélkül. Sokat jelent, hogy a csapatvezetők 
úgy találkoznak először ezekkel a felada-
tokkal, ahogyan majd a versenyen a diákja-
ik. Félrevezető lehet, ha egy feladat mellett 
rögtön a megoldást is látják. Ugyanis lehet, 
hogy az egészen rövid, mégis nagyon ne-
héz rájönni. Ez nem segíti annak megítélé-
sét, hogy a feladat mennyire alkalmas a ver-
senyre. A csapatvezetőknek egy napjuk van, 
hogy gondolkozzanak a javasolt fel-
adatokon. Még a legjobb csapatvezetők 
sem tudják kapásból megoldani mind 
a 30 feladatot, ezért kapóra jön, hogy 
másnap megkapják a megoldásokat. 
Ezután a zsűri tanácskozik, és szava-
zással kiválasztja a verseny hat felada-
tát. Eldöntik, hogy a feladatok milyen 
sorrendben következzenek.

– Milyen nyelven tanácskozik a 
zsűri?

– Angolul. Amikor szavazásra ke-
rül a sor, hogy mindenki pontosan 
értse, a feltett kérdést lefordítják az 
olimpia hivatalos nyelveire: angolra, 
franciára, németre és oroszra. 1970-
ben, amikor Magyarország másod-
szor rendezett diákolimpiát, még a 
német volt a legfontosabb nyelv, 
már csak a csapatvezetők életkora 
miatt is. Az angol volt a legkevésbé hasz-
nált nyelv. A magyar szervezők akkor úgy 
képzelték, beállítanak néhány tolmácsot, 
mindegyiket egy-egy hivatalos nyelvre. A 
csapatvezető felszólalását annak a nyelv-
nek a tolmácsa lefordítja magyarra, a má-
sik három tolmács pedig a többi hivatalos 
nyelvre. Ez iszonyatosan időfaló proce-
dúra lett volna. Viszonylag az is maradt, 
de az a szerencsés helyzet állt elő, hogy 
mi, a négy tolmács, mind a négy nyel-
ven tudtunk. Ha mondjuk az egyik csa-
patvezető franciául mondott valamit, azt 
a másik három tolmács azonnal németre, 
oroszra, angolra fordította.

– Ez jó. Rajtad kívül ki volt a másik 
három?

– Freud Robi, az ELTE későbbi docen-
se, Körner Jancsi, aki a Római Sapientia 
Egyetem professzora és Márki Laci, 
aki az MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet Algebrai Osztályának ve-
zetője lett.

– Ez bizony jó társaság!
– Így igaz! Mostanra a diákolimpián 

annyi változás történt, hogy a dél-ame-
rikai országok csapatvezetőire tekintet-
tel ötödik hivatalos nyelvként bejött a 
spanyol.

– A feladatot milyen nyelven kapják 
meg a diákok?

– Amikor a zsűri kiválasztotta a hat ver-
senyfeladatot, utána még elég sok munkája 
van. Hogyan fogalmazzák meg a kiválasz-
tott feladatokat? Ezt rendszerint hosszú 
vita előzi meg, kötőszavakon lehet vitat-
kozni, meg sok minden máson. A végered-
mény egy angol nyelvű szöveg. Ezt a ve-
zetők lefordítják a másik négy hivatalos 
nyelvre. Fontos követelmény a szószerinti, 
precíz fordítás. Ezután a feladatok szöve-
gét minden csapatvezető lefordítja a diák-
jainak anyanyelvére is. A mi helyzetünk 
egyszerű, minden diákunk magyar nyelvű 
fordítást kap a versenyen. Vannak azonban 

többnyelvű országok, ahol például a be-
vándorlók gyermekei nem beszélik olyan 
jól az ország nyelvét. A versenykiírás ér-
telmében minden diák két nyelven kérheti 
a példák szövegét. Az elsőt a diák anya-
nyelvén, a másik lehet akármilyen más 
nyelven, amelyre készült fordítás. A mi 
diákjainknak mi mindig egy további angol 
nyelvű példányt kérünk. Nem, mintha rá 
lennének szorulva, de biztonságérzetet ad-
hat. Ellenőrizhetik, hogy jól értettek-e va-
lamit a feladat kiírásában.

Volt olyan év, amikor az általam ké-
szített magyar fordításból négy külön-
böző országbeli diák kapott példányt. 
Történetesen a szlovák csapatban is volt 
magyar anyanyelvű diák…

– Gondolom, a románoknál is…
– És a norvégoknál: Kunszenti-

Kovács Dávid. Híres történet az övé, 
mert Norvégia színeiben hét diákolimpi-
án vett részt.

– Az hogyan lehetett?
– Úgy, hogy már általános iskolás 

korában jobb volt a norvég középis-
kolásoknál. A Nemzetközi Matematikai 
Diákolimpián pedig csak olyan megszo-
rítás van, hogy a versenyző nem lehet 
húsz évesnél idősebb, és nem járhat fel-
sőfokú tanintézetbe. Szülei még Dávid  
kiskorában kivándoroltak Norvégiába, 
ő ott nőtt fel. Az első néhány olimpiára 
az édesanyja is elkísérte. Egészen fiata-
lon még nem ért el díjazandó eredményt, 
már az is nagy szó volt, hogy bekerült a 
norvég csapatba. Folyamatosan javult, 
a végén pedig aranyérmes lett. Ez volt 
Norvégia első aranyérme a Nemzetközi 
Matematikai Diákolimpiák történetében. 
Dávid kiskorától rendszeres megoldó-
ja volt a Középiskolai Matematikai és 
Fizikai Lapoknak, azon nőtt fel, ezért 
kerülhetett a norvég csapatba. Magyarul 
jobban ismerte a matematikai kifejezé-
seket, mint norvégul. A megoldásokat 

azért igyekezett norvégul leírni, de 
amikor például egy geometriai fel-
adathoz érkezett, akkor átváltott 
magyarra.

– Szegény norvég csapatveze-
tő akkor hogyan javította a dol-
gozatát?

– Odajött hozzám, lefordítottam 
neki, s amikor már tudta, hogy 
mi van odaírva, rábíztam, beszél-
je meg a koordinátorral, hogy az 
hány pontot ér. Ha jól emlékszem, 
a svájci csapatban is volt egyszer 
magyar lány.  Neki is jól jött a ma-
gyar fordításom.

– Összesen hány nyelvre fordít-
hatják le egy versenyen a felada-
tokat?

– Tipikusan 40–50 nyelvre. 
Évekig gyűjtöttem a feladatso-

rok összes különböző nyelvű példányát: 
grúz, örmény, koreai, hindi…, mind-
mind csupa különböző írás – csodálatos 
látvány!

Amikor a csapatvezetők elkészülnek 
ezekkel a fordításokkal, egy nagy he-
lyiségben kifüggesztik azokat a falra. 
Néhány óráig mindenki nézegetheti, ta-
lál-e benne valami hibát vagy szabály-
talanságot. Esetleg valamelyik csapat-
vezető úgy fordított, hogy jóhiszeműen 
kis plusz információt tett a szövegbe. 
Ahhoz nem kell minden nyelvet fel-
sőfokon érteni, hogy az ember észre-
vegyen eltéréseket. Az idők során leg-
alább tucatnyi nyelven találtam már 
hibákat.

Az 1986-os budapesti ifjúsági bridzs Európa-
bajnokságon elemeznek Jean Besse neves szakember-

rel. Mellettük Ottlik Géza
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– Vége a versenynek, összegyűjtik a 
dolgozatokat.

– A szervezők. A második napi ver-
seny végéig a csapatvezetőket, vagyis a 
zsűritagokat szigorúan elkülönítik a di-
ákjaiktól és a csapatvezető helyettesük-
től. Önkéntelenül se szivárogtathassanak 
ki információkat. 1995 óta a szervezők 
minden összegyűjtött dolgozatról, még 
a piszkozat oldalakról is kifogás-
talan minőségű másolatot készí-
tenek. Ezek a szervezőknél ma-
radnak. Óriási rohammunka ez, 
néhány óra alatt kb.15 ezer oldalt 
kell lemásolni. Ily módon utólag 
már semmi nem kerülhet a diákok 
dolgozatába. Az eredeti példányo-
kat ezután, általában késő esté-
re eljuttatják a csapatvezetőkhöz, 
akik a javításukat végzik. A máso-
latokat pedig odaadják a koordiná-
toroknak, akik másnap a csapatve-
zetők értékeléseit ellenőrzik.

Korábban a csapatvezetők egy-
mást ellenőrizték, végigjárva a 
többi csapatvezetőt, és megnéz-
ték, az hogyan javított. Ez még 
ment hét csapatnál, de már har-
minc másik csapatot végigjárni 
is lehetetlenség. Ma már a ren-
dező ország biztosít szépszámú, 
versenyben jártas matematikust, 
az úgynevezett koordinátorokat. 

– Ők hányan vannak?
– Legutóbb Kolumbiában a hat feladat 

mindegyikére négy koordinátorpáros ju-
tott, és ennek a csapatnak volt még egy 
főnöke is, az ún. „Problem Captain”. Ez 
feladatonként kilenc ember. Mondjuk az 
1-es versenyfeladathoz négy asztal volt 
kijelölve, mindegyiknél két koordinátor 
ült. Az országokat beosztották, melyik 
asztalhoz menjenek. Minden csapatve-
zetőre és helyettesére fél órát szántak. 
Ők sorban előszedték diákjaik megol-
dásait, és elmondták, azokra hány pon-
tot szántak.

– A koordinátor szava dönt?
– Az egyetértésük dönt. A pontszám 

akkor válik véglegessé, ha hosszú vita 
után megegyeznek, és a két koordinátor 
közül a senior a csapatvezetővel aláírja 
a pontszámot.

– S ha nem egyeznek meg?
– Akkor bizony elég bonyolult proce-

dúra következik. Ebben a nem is annyira 
ritka esetben együtt a korábban említett 
Problem Captainhez mennek, aki bölcs, 
megfontolt viselkedést tanúsító ember. 
Ő végigkérdezi a másik három asztalnál 
ülő koordinátorokat, találkoztak-e már 
ilyen problémával, és ők mennyi pon-
tot adtak rá. 

– És ha a Problem Captain javaslatát 
sem fogadja el a csapatvezető?

– Akkor az ún. Chief Coordinator elé 
járulnak, aki még a hat Problem Captain-
nél is magasabb rangú, még diploma-
tikusabb, és nagyon tekintélyes ember. 
Az összes koordinátor feje. Ő valaho-
gyan igyekszik elsimítani a vitát, mert 
az idő is sürget, hiszen ellenkező eset-
ben a zsűri elé kerül az ügy. Végezetül 
a zsűri szavazással dönti el a vitatott 

pontszámot, és az már nem változhat. A 
zsűri majdnem mindig a koordinátorok 
mellett dönt. Részben tekintélytiszte-
letből, részben pedig azért, mert addig-
ra már több csapatvezető dühös: miért 
kapjon többet más, mint az ő diákjaik. A 
Nemzetközi Matematikai Olimpián tehát 
három kulcspozíció van: a zsűrielnök, a 
problémakiválasztó bizottság elnöke és a 
Chief Coordinator.

– Megvannak tehát a pontszámok. 
Ezután kell kiosztani a díjakat: sok 
aranyérmet még több ezüstöt és bronzot. 
Hogyan alakult ki ez így?

– Már az első időktől egyértelmű volt, 
hogy több első, második és harmadik dí-
jat osztanak ki. Az idén Kolumbiában 
volt a verseny. Most képzeld el, odacső-
dítenek ötszáz embert, a végén pedig ki-
hirdetnék, van egy arany- egy ezüst- és 
egy bronzérmes. Hány ország jönne ak-
kor el, fizetné az útiköltségeket? Ez se-
hogyan sem lenne jó.

Idővel kialakult egy szigorú szabály-
zata a díjak odaítélésének. A pontozás 
világos és egyértelmű, már csak azt kell 
eldönteni, hol húzzák meg a ponthatáro-
kat. A szabály azt mondja ki, hogy ma-
ximum a versenyzők fele kaphat érmet. 
Hallgatólag ebbe beleértjük azt, hogy 
ezen belül viszont a lehető legtöbb. Az 
arany-, az ezüst- és a bronzérmek ará-

nyának a jutalmazott 50%-ban 1:2:3 
arányhoz kell a legközelebb lennie. Egy 
talpraesett zsűrielnök eleve ilyen táblá-
zatot vetít elfogadásra a tagoknak, meg-
előzve a parttalan vitákat. Az érmeken 
kívül kiadnak még egy fajta díjat, a di-
cséretet, amelyet olyan diákok kapnak, 
akik nem lettek díjazottak, de akiknek 
van legalább egy hibátlanul megoldott 

feladatuk.
– A végén pedig mindenki 

összeadja a csapatok pontszá-
mait, és így kialakul az orszá-
gok sorrendje.

– Természetesen minden-
ki az országok rangsorára kí-
váncsi. Ez azonban nem hi-
vatalos sorrend. A díjkiosztó 
ünnepségen az országok csa-
patvezetői soha nem mennek 
fel a színpadra átvenni a díja-
kat, a nyertes diákokat azon-
ban kiszólítják, és a nyakukba 
akasztják az érmeket.

– Kezdetekre visszamenően 
böngészve a verseny statiszti-
káit, azt láthatjuk, hogy az első 
években Magyarország az or-
szágok rangsorában dobogós 
helyeken volt, most legutóbb 
Kolumbiában pedig a 22.-ek 
lettünk. Hagyományainkra te-
kintettel a matematikaoktatás-

ban, a tehetség kiválasztásban, nem vár-
hatnánk el ennél előkelőbb helyezést?

– Pontosan fogalmazva idén a 22–
24. helyen végeztünk holtversenyben 
Romániával és Fehároroszországgal. Ez 
jobb, mint az előző két évben elért he-
lyezésünk. Nagyon fontos a kérdésed, 
ezen sokat gondolkozhatunk, erről sokat 
beszélhetünk.

Kezdetben, amikor csak hét ország 
indult a versenyen, nyilván nem tud-
tunk huszonkettedikek lenni. Persze, 
nem csak erről van szó. A múlt szá-
zad hatvanas éveiben Magyarországnak 
majdnem minden résztvevő országhoz 
képest komoly előnye volt. Nekünk jól 
bejáratott, kiforrott versenyrendsze-
rünk volt, az OKTV, az Arany Dániel-
matematikaverseny és a Kürschák-
verseny, több más regionális versennyel 
együtt. Aztán ott volt a Középiskolai 
Matematikai és Fizikai Lapunk, ami 
több pontversenyt is jelentett, és meg-
határozó szerepe volt a matematikus ge-
nerációink kinevelésében. A matemati-
kai versenyeknek nálunk komoly hagyo-
mányai voltak. Nekünk a Nemzetközi 
Matematikai Diákolimpia csupán egy 
újabb versenyt jelentett. Nem így sok 
országban, például az akkori NDK-ban, 
akik az első diákolimpiákon katasztrofá-
lisan szerepeltek, mert nem volt módsze-

Az Advisory Board ülése Szlovéniában, 2006-ban. Balról a 
szlovén Gregor Dolinar, a vietnami Ha Huy Khoai, a dél-

afrikai John Webb, az elnök Pelikán József, az orosz Nazar 
Agakhanov (erősen takarva), a kolumbiai Federico Ardila, 

a spanyol Maria Gaspar (takarva) és az amerikai 
Titu Andreescu
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rük arra, hogyan válasszanak ki egy csa-
patot a matematikaversenyre.

– Azért a Szovjetunióban volt hagyo-
mánya a matematikaversenyeknek.

– Igen, és éppen az oroszok voltak 
azok, akik abban a négy évben, amikor 
versenyeztem, előttünk végeztek, az el-
ső helyen. Nekik nagyon komoly ver-
senyrendszerük volt, színvonalas mate-
matikai folyóiratuk, és jó matematikai 
könyvkiadásuk, fillérekért kapható köte-
tekkel. Mellesleg, a speciális matemati-
kaosztály hálózatuk mintájára alakultak 
a mi matematika tagozatos osztályaink. 
Hússzor annyi emberből pedig könnyebb 
kiválasztani hat tehetségest.

– Azt akarod mondani, hogy számos 
ország attól kezdve lett sikeres, hogy 
versenyeket és folyóiratkiadást szervez-
tek?

– Egyrészt igen, ezért a kezdeti előnyünk 
idővel elkopott. A diákolimpiába bekapcso-
lódtak az ázsiai országok is, amelyek mind-
ezeket a lépéseket megtették, kiépítették a 
saját versenyszisztémájukat. Húsz éve még 
meghívott előadóként tartottam szak-
köröket, előadásokat Dél-Koreában, 
hogy milyen feladatokat kell kitűzni az 
ilyen versenyen, és miként kell meg-
oldani azokat. Ma évről évre megka-
pom a koreai versenyek anyagát, látom, 
hogy az milyen briliáns matematika, 
milyen nehezek a versenyfeladataik. 
Ezekben az országokban a versengés 
megszokott dolog. Ilyen országokra 
gondolok, mint Japán, Korea, Vietnam, 
Hongkong, Tajvan, Szingapúr… Az 
érettségi jó eredménye ott döntő ha-
tással van a fiatal további életútjára. 
Mindez olyan munkakultúrát teremt 
ezekben az országokban, ami hihetet-
len előnyt ad nekik. A fiatalok felkészí-
téséhez megfelelő körülményeket biz-
tosítanak, jól megfizetik az ebben köz-
reműködő tanárokat. Nálunk néhány lelkes 
ember különösebb ellenszolgáltatás nélkül 
végzi az olimpiai felkészítést.

Mára a matematika vonzereje is csök-
kent. A mi időnkben az okos diákok na-
gyobb valószínűséggel kötöttek ki a ma-
tematikánál. Kockázatos volt például tár-
sadalomtudományi tanulmányokat foly-
tatni, hiszen akkor bele kellett törődnie 
az embernek, hogy beleszólnak, milyen 
következtetésekre juthat a tudományában. 
Aki pedig a tehetségét anyagi jólétre kí-
vánta konvertálni, annak ott volt például 
az orvosi szakma. Barátaim csodálkoz-
tak is, hogy miért nem azt választom. 
Versenyeredményeim alapján ugyanis 
hétszeresen fölvettek volna egyetemre, 
amibe az orvosi is belefért. Az 1989-
1990-ben bekövetkezett társadalmi vál-
tozások óta ma már nem csak a ma-
tematika, a reáltudományok kínálnak 

szabadabb kutatási területet, anyagilag 
kecsegtető életpályát a tehetséges fia-
taljainknak. Ezt is tudomásul kell ven-
nünk. Már hosszú ideje mondom, hogy a 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpián 
valós elvárás a magyar csapattól a 11. 
és a 20. hely között van. Ez a rea-
litás. Időnként megtörténhet a csoda, 
hogy kivételesen jó társaság jön ösz-
sze, akkor az első 10-be is bekerülhe-
tünk. Persze, mondogathatunk olyano-
kat, hogy Magyarország matematikai 
nagyhatalom, mert bizonyos területeken 
valóban a világ élvonalában vagyunk, de 
hát más országokban is vannak okos em-
berek, azok is dolgoznak, s ha jóval töb-
ben vannak, akkor bizony nem meglepő, 
hogy jobb eredményeket érnek el.

– Mondják, egyes országok a mate-
matikai tehetségeket kiveszik az általá-
nos gimnáziumi oktatás rendszeréből és 
egész évben az olimpia versenyére készí-
tik fel őket.

– Ez egyike a további aspektusoknak. 
Erről pontosat nem tudhatunk, mert ame-

lyik ország ilyent tesz, az nem veri nagy-
dobra. Nem beszélnek olyan iskoláikról, 
ahová a matematikai tehetségeket beszip-
kázzák, s bár bizonyítványaikban ott van-
nak az osztályzatok más tantárgyakból is, 
azokat nem kell tanulniuk. Ilyen verseny-
istálló, ilyen versenyorientált kiképzés ná-
lunk sohasem volt. Nálunk a matematika 
tagozatos osztályokban is normálisan kel-
lett készülni és számot adni más tantár-
gyakból is. Csak az olimpiai felkészülés 
utolsó szakaszában, egy kéthetes táborban 
összpontosítunk a versenyre. 

– A Fazekas azért mégiscsak egy kiváló, 
versenyre felkészítő intézmény. Matematika 
tagozatos osztályokkal, jó matematikata-
nárokkal, koncentrált versenyeztetésekkel. 
Az iskola megítélését is főként a diákok 
versenyeredményei befolyásolják.

– Fogalmazzunk pontosan. A Fazekas 
nem versenyre felkészítő intézmény. Ez ha-

mis állítás. A Fazekas kiváló középiskola, 
ahol jó matematikát tanítanak a jól felké-
szült tanárok, és ennek a munkának a visz-
szajelzései a remek versenyeredmények. Ki 
ne örülne azoknak? De nem ez a cél, soha 
nem is volt az. A célkitűzés ebben az isko-
lában a jó matematika megtanítása. Ezért 
is van rendszeresen több fazekasos diák az 
olimpiai csapatban.

– Igen, büszkén említetted is, hogy 1966-
ban az olimpián mind a nyolc csapattag a 
Fazekasból került ki. Azonban, ha belegon-
dolunk, nem lenne szerencsésebb, ha minél 
több iskola lenne képes arra, hogy csapat-
tagot adjon?

– Amit mondasz, azzal tökéletesen 
egyetértek. Nagyon fontos lenne, hogy mi-
nél szélesebb körből meríthessünk. Ezért 
mindent megteszünk. Dobos Sándor sok 
éve tart már kéthetente a Fazekasban fel-
adatmegoldó szakkört. Bárki előtt nyitva 
áll, többen vidékről is látogatják ezeket a 
foglalkozásokat. Az utóbbi időkben ma-
gam is beszálltam ezekbe a felkészítések-
be. Több szakköri órát felvettek, és a You 

Tube-on az is megtekintheti, aki nem 
tudott ott lenni. Számos vidéki városban 
is tartanak ilyen szakköröket a tehetség-
gondozásban vezető szerepet játszó ma-
tematikatanárok. Sok helyen azonban 
idővel elfogyott az energia és a diák. 
Persze, az lenne a legjobb, ha minden 
megyeszékhelyen lenne ilyen feladat-
megoldó szakkör. A legeslegjobbak pe-
dig bekerülnének az olimpiai csapatba.

Fontosnak tartom leszögezni, hogy a 
csapat kiválasztásában soha, egy pilla-
natig sem volt az szempont, hogy ki a 
fazekasos és ki nem az. Egy dolgot te-
szünk: igyekszünk kiválasztani a leg-
jobb hat diákot. Minket csak az érde-
kel, hogy a legjobb csapattal legyünk 
ott az olimpián.

– Többször elhangzott már, aki jó 
versenyeredményeket ér el, nem biztos, 
hogy a matematikai kutatásokban is élen-
járó lesz. Mit mutat a tapasztalat, megta-
lálták a helyüket a világban a diákolimpi-
ák sikeres versenyzői?

– A versenyzők többsége természetesen 
matematikus lett, vagy ahhoz közelálló 
foglalkozást választott. A versenysiker és a 
matematikai karrier összefüggése azonban 
nem egészen szimmetrikus. Akinek jó ver-
senyeredményei vannak, abból jó matema-
tikus lehet, s jórészt az is lesz. Ha mégsem, 
annak is számtalan oka lehet. Nem biztos, 
hogy a matematikusi karrier a cél, hiszen 
ha kiváló tanár lesz belőle, az is szép siker. 
Nem beszélve más tudományokról.

Inkább a fordított eltérés érdemel meg-
gondolást. Vannak olyanok, akik matema-
tikusként komoly eredményeket érnek el, 
diákként azonban nem szerepeltek jól a 
matematikaversenyeken. Attól eltekintve, 

Matematikusok lóháton. 
Kazahsztánban John Webbel
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hogy valaki esetleg el sem indult verse-
nyen, ennek két tipikus oka lehet. Aki mély 
tételek bizonyítására képes, az nem biztos, 
hogy gyors. Márpedig a matematikaverse-
nyek megszabott idő alatt zajlanak. Lehet, 
hogy egy kéthetes versenyen egészen más 
sorrend alakulna ki, mint egy 
négyóráson. A másik pedig, 
hogy van, akit kifejezetten fel-
dob, inspirál a versenyszitu-
áció, másokat megbénít vagy 
legalábbis zavar.

A világ jelenleg talán leg-
ismertebb matematikusa 
Andrew Wiles, aki bebizonyí-
totta a nagy-Fermat-sejtést, a 
matematikusok több évszáza-
dos, hiábavaló próbálkozásai 
után. Neki nem voltak ver-
senyeredményei. Tehát, aki 
versenyen jó eredményeket ér 
el, abban biztosan van tehet-
ség. Az megint más kérdés, 
hogy mi lesz belőle. Ami az 
emberekkel történhet, az vég-
telen sokféle, akár maga az 
élet.

– Veled mit mondat a saját életed ta-
pasztalata?

– Én nyílegyenesen matematikus let-
tem, nagyrészt annak köszönhetően, hogy 
annyira jók voltak a versenyeredményeim. 
Engem azonban kisgyermek korom óta sok 
minden érdekelt, a matematikán kívül más 
is vonzott. Általános iskolásként jobban 
érdekelt az irodalom, talán még a fizika 
is. Később, mint mondtam, húsz éven át a 
versenybridzs töltötte ki időm nem kis ré-
szét. Mindig irigyeltem azokat, akik nyu-
godtan megülnek a fenekükön, és egyfoly-
tában matematikai tételeken gondolkoz-
nak, bizonyítanak.

– Az említett Andrew Wiles hét év ke-
mény munkájával bizonyította a Fermat-
sejtést, s amikor hibát találtak abban, volt 
ereje visszavonultan gondolkozni a befe-
jezésen.

– Ami azután Richard Taylor segítsé-
gével sikerült is neki. Igen, de ez nem az 
én stílusom, nem az én világom. Mindig 
komolyan vettem a matematikát, tanítot-
tam és kutattam is, de közben sokfelé el-
kalandoztam.

– Voltak osztálytársaid, és mások is, aki-
ket a gimnáziumi és az egyetemi évek alatt 
messze megelőztél. Végül ők futottak be, ők 
lettek egyetemi tanárok, akadémikusok… 
Nincs benned ezért valamiféle rossz érzés?

– Hogyan mondjam… Bennem ugyan 
van némi rossz érzés, de semmiféle irigy-
ség nincs, és azt sem mondanám, ha újra 
nekivághatnék, akkor biztosan másképp 
tenném a dolgom. Persze, jobb akadémi-
kusnak lenni, mint egy nyugdíjas adjunk-
tusnak, aki vagyok. Nyilván anyagilag is 
jobban jártam volna. Bizonyos feladatok 

ellátásánál is jobb lenne nagyobb rangot 
megneveznem. De világéletemben hajtott 
a kíváncsiság. Elsősorban nem saját téte-
leket próbáltam bizonyítani, hanem minél 
több már meglévőt megismerni. Sajnáltam 
volna, hogy ne tudjam meg, mi van például 

a homologikus algebrában, és helyette egy-
gyel több cikket írjak, olyant, ami elfogad-
ható ugyan, de nem váltja meg a világot.

Gimnazistaként már bizonyítottam ma-
gamnak, talán ezért is tartottam fontosabb-
nak, hogy a matematika további szép és 
érdekes területeivel is megismerkedjem. 
Mindezt nem öncélúan tettem. Amikbe 
beletanultam, azokról speciális előadáso-
kat tartottam az egyetemen. Így lassanként 
felnőtt egy új nemzedék, ők ebbe beleta-
nulva már magasabb szinten művelhették 
a tudományágat.

– Mondanál példát?
– Fontos ilyen témakör volt az algebrai 

geometria, melynek ugyan nem vagyok is-
mert szaktekintélye, de a hatvanas években 
már tartottam ilyen előadásokat, amikor 
még idehaza nemigen ismerték.

– E területen van egy nemzetközi hí-
rű matematikusunk, Kollár János akadé-
mikus.

– Kollár Jancsit én vezettem be az 
algebrai geometriába. Bevezető algebrai 
geometria és a vele szorosan összefüggő 
ún. kommutatív algebrai tárgyú előadása-
imra járva fordult érdeklődve e téma felé. 
Egy idő után mondtam neki: „Jancsi, ne-
ked már nem tudok újat tanítani algebrai 
geometriából. További fejlődésedhez ke-
ress olyan szakmai vezetőket, akik ehhez 
világszínvonalon értenek.” Ekkor ment 
ki Moszkvába algebrai geometriát tanul-
ni, és később Amerikában lett világszerte 
elismert művelője ennek a tudományte-
rületnek.

Ha belegondolok, egyetemi oktatói pá-
lyafutásom alatt legalább harminc kü-
lönböző témáról tartottam speciális elő-

adást, de bevezető algebrai előadásokat is 
matematikusoknak. Nemcsak a szokásos 
tananyagot mondtam el nekik: csopor-
tok, gyűrűk, testek, vektorterek…, hanem 
előadásaimba belefértek a Lie-algebrák, 
és még a véges csoportok reprezentáció-

elmélete is. Amikor ezt el-
mondom amerikai ismerő-
seimnek, leesik az álluk. Az 
Amerikában doktori képzésre 
jelentkező tanítványaim egy-
behangzóan állították, szá-
mukra ott az algebra vizsga 
volt a legkönnyebb, mert az 
itthon tanultakra támaszkodva 
azt a kisujjukból kirázták.

– Elszaladt az idő, pedig 
még sok mindent szerettem 
volna kérdezni tőled. Azért ar-
ra még kíváncsi lennék, melyik 
versenyeredményedet tartod a 

legtöbbre?
– Legtöbbre nem is a há-

rom aranyérmemet tartom, 
amelyeket a Nemzetközi 
Matematikai Diákolimpián 
nyertem. Az IMO honlapján 

megtalálhatod az olimpikonok dicsőség-
csarnokát. Az olimpiákon az idők során 
vagy húszezer diák vett részt, azok kö-
zül kb. a 10. helyen találhatsz, ha ráke-
resel. A középiskolai éveim alatt mégsem 
ezt tartom a legjobb versenyeredményem-
nek. Legnagyobb sikerem a Schweitzer-
versenyen középiskolásként elért második 
helyezésem volt. Ezt a versenyt, ahol 10 
nap alatt 10 feladatot kellett megoldani, 
elsősorban a tanulmányaikat befejező ma-
tematikusok számára hirdetik meg. Olyan 
nehéz feladatokkal, amelyekkel általában 
egy profi matematikus sem tud megbir-
kózni, kivéve, ha a saját szakterületébe 
esik. Akkor a tíz feladatból kilencet meg-
oldottam.

– Gimnazistaként ez hogyan sikerülhetett?
– A versenybizottság a második díjam 

indoklásában úgy fogalmazott, hogy „szá-
mos feladatra meglepő elemi bizonyítást 
adott.” Emlékszem, például a valószínű-
ség-számítási feladatot úgy oldottam meg, 
hogy kiépítettem hozzá egy kis elméletet, 
mivel nem ismertem azokat a módszere-
ket, amelyeket a feladat kitűzője igen.

– Aki ezt a beszélgetést már kéziratban 
olvasta, azt mondta: boldog ember lehet 
ez a Pelikán József. Egész életében azt csi-
nálta, amihez jól értett, s amit szeretett. 
Sikeres volt a matematikaversenyeken, az 
egyetem elismert oktatójaként generáció-
kat készíthetett fel a szakmájára. És még a 
sapkapénzt is visszakapta.

– Ha innen nézzük, talán még igaza 
is lehetne.

2013 őszén 
Az interjút készítette:  STAAR GYULA 

A madridi olimpia záróünnepségén, 2008-ban. Az elnökségben ülnek 
(balról): Pelikán József, mellette Madrid tartomány kormányzónője, a 

trónörökös Felipe herceg és felesége. 
(Mögöttük a trónörökös testőre)
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