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Geometriafeladatok a KöMaL-ban:

Bogdán Zoltán

Cegléd (1933–2018)

Nyáron kaptuk a szomorú h́ırt, hogy szerkesztőbizottságunk egykori tagja,
Bogdán Zoltán 85 éves korában elhunyt. Zoli ceglédi volt, Cegléden született, ott
élt, ott tanult, majd később 38 éven át ott tańıtott matematikát a Kossuth Lajos
Gimnáziumban. Nyugd́ıjazása után még évekig óraadó volt.

Nagyon sok diákot vezetett be a matematika általa oly nagyon szeretett ti-
tokzatos világába. Többen az ő hatására lettek matematikusok, sok diákja pálya-
választásában meghatározó volt az elhivatottsága, példamutatása. Sźıvén viselte
a matematikaversenyek ügyét: szervezte a három megye (Pest, Fejér, Veszprém)
versenyeit, lelkesen ḱısérte, vitte az iskola tehetséges tanulóit a versenyekre. Tagja
lett az OKTV versenybizottságának, később bekapcsolódott a Nemzetközi Magyar
Matematikaverseny szervezésébe is. Ismert és elismert volt szakmai körökben, több
tankönyv ı́rása fűződik a nevéhez.

Sok-sok éven át elképzelhetetlen lett volna kedves, jókedélyű személye és mély
tudása nélkül a Bolyai János Matematikai Társulat Rátz László Vándorgyűlése,
a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó vagy a nagykanizsai konferencia.

1986 januárjában a KöMaL akkori megb́ızott felelős szerkesztője, Lugosi
Erzsébet kérte fel, legyen tagja a matematikai szerkesztőbizottságnak. Így lett
15 éven keresztül a KöMaL geometria feladatainak kitalálója, gondozója, megol-
dások, cikkek prećız megfogalmazója. Amit Zoli léırt, abban biztosak lehettünk.
Aki a KöMaL arch́ıvumában∗ rákeres Bogdán Zoltán nevére, ezekben az évek-
ben sok versenybeszámolóját, néhány szakmai cikkét olvashatja. Feladatkitűzőként
azért szerepel a lapban keveset a neve, mert az olyan feladatokat, amelyek a szer-
kesztőbizottság tagjaitól származnak, névalá́ırás nélkül szoktuk megjelentetni.

A lapnál együtt dolgozott Ács Pállal, Bakos Tiborral, Fried Ervinnével – talán
most velük együtt a szférák geometriáját tanulmányozza. Többen, akikkel korábban
együtt szerkesztette a lapot (Csirmaz László, Hermann Péter, Károlyi Gyula, Kiss

György, Kós Géza, Lóránt László, Oláh Vera, Pataki János, Ratkó Éva), tanár
kollégáival együtt megőrizzük emlékét.

Volter Etelka
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium helyettes igazgatója

és
Oláh Vera

1992–2001 között a KöMaL főszerkesztője

∗http://db.komal.hu/KomalHU/.
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