
Pálmay Lóránt  

(Budapest, 1929. október 4.− Budapest, 2012. 
december 19.)  

Édesapja Pálmay Béla, történelem-földrajz-magyar 
szakos tanár, édesanyja Pogány Lívia, anyai 
nagyapja Pogány Frigyes, Klebelsberg Kunó vallás- 
és közoktatásügyi miniszter mellett helyettes 
államtitkár. 

Szerető családban nőtt fel, de édesapját hamar, 11 
éves korában elveszítette. A család megélhetése 
érdekében Kőszegre került a Hunyadi Mátyás 
Honvéd Reáliskola és Nevelőintézetbe. 1944-ben az 
iskola diákjaival együtt Németországba vitték, ahol 
15 évesen hadifogságba került. 9 és fél hónap múlva, teljesen legyengülve került haza. 17 éves 
korában édesanyja is meghalt. Két húgával sokat nélkülöztek. Magántanítványok tanításával 
járult hozzá a kis család megélhetéséhez.  

1948-ban érettségizett a Szent László Gimnáziumban. A budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem (ma ez az Eötvös Loránd Tudományegyetem) matematika-fizika szakán 
1952-ben végzett. Már édesapja mellett is vonzotta a tanári pálya. Ez a sok tanítvány 

korrepetálásával megerősödött. Harmadéves 
korától, 1950-től vezetett gyakorlatot az 
egyetemen. Az ELTE TTK  Geometriai 
Tanszéken 1952-től 1976-ig főállásban tanított 
geometriát, numerikus módszereket és elemi 
matematikát. Tanszékvezetője, Hajós György 
engedélyével és támogatásával 1955-től 
középiskolában is tanított.  Így 21 évig tanított a 
Szent László Gimnáziumban, de ezzel 
párhuzamosan több gimnáziumban is foglalkozott 
középiskolásokkal (Fáy András Gimnázium, 
Fazekas Mihály Gyakorlóiskola).  

1976-tól a Fővárosi Pedagógiai Intézetben vezető 
szakfelügyelő, majd vezető szaktanácsadó. 

Ekkortól az egyetemi órák mellett a Szent László Gimnáziumban már csak szakkört és egyetemi 
előkészítőt tarthatott. Az egyetemen 1994-ig félállásban, majd élete végéig óraadóként tanított, 
elsősorban tanár szakos hallgatókat.  

A matematika oktatás reformálására 1968-ban létrehozott minisztériumi bizottság tagja volt. Írt 
egyetemi jegyzeteket, szemléletformáló középiskolai matematika tankönyvsorozatot (Horvay 
Katalinnal és Czapáry Endrével), tanári segédkönyveket, feladatgyűjteményeket és számos (60-
nál is több) cikket, továbbképzési anyagot.  



A Fővárosi Pedagógiai Intézetben végzett munkája arra is kiterjedt, hogy összefogja, irányítsa 
a fővárosi speciális matematika tagozatos osztályok tanárainak munkáját, koordinálja a tantervi 
korszerűsítést. Ő állította össze ezen osztályok felvételi versenyének feladatsorait.  
Több mint három évtizedig tagja volt számos versenybizottságnak (OKTV, Kürschák verseny).  

Az elmúlt évtizedekben a magyar matematikatanítási reformok, fejlesztések mindegyikében 
kiemelten fontos szerepe volt. Az első Nemzeti Alaptanterv matematika műveltségterületének 
munkálatait irányította, majd vezette a kerettanterv matematika részének kidolgozását. Neki 
köszönhető, hogy a Varga Tamás féle matematikatanítási reform új tartalmi/módszertani elemei 
belekerültek a NAT-ba is. 

A Bolyai János Matematikai Társulatnak 60 évig volt tagja. 1972-től megszakítással a Társulat 
elnökségi tagjaként. Dolgozott a Választmányban, az Oktatási Bizottságban és a Kürschák 
versenybizottságban. A Beke Manó bizottság tagja, 2008-tól haláláig elnöke, az Ericsson 
bizottságnak megalakításától elnöke, a Rátz Tanár Úr Életműdíj bizottság tagja 2003-tól, 2004-
től elnöke.  
Az Öveges József Tanáregylet választmányi tagja volt haláláig. 
Nyugdíjasként is tovább foglalkozott tanárok továbbképzésével. Budapesten és vidéken 
rendszeresen tartott szakmai és módszertani előadásokat, vitákat, szemináriumokat. 

Pálmay Lóránt sokoldalú, nagy műveltségű tudóstanár volt. Pontosság, rendszeresség, 
felelősség, bölcsesség és derű, a gyerekek és a kollégák szeretete és tisztelete jellemezte. 
Odafigyelt problémáikra, segítette őket. 
Nagyon szerette a szaktárgyát és fontosnak tartotta, hogy a gyerekek is érezzék ezt. Matematika 
tanárok ezrei részesültek magas szintű szakmai - módszertani tudásából, kaptak segítséget tőle 
továbbképzéseken, egyéni konzultációk alkalmával.  

A legjelentősebb díjai, kitüntetései: 

Beke Manó Díj II. fokozat 1963. 
Beke Manó Díj I. fokozat 1980. 
Kiváló Pedagógus 1988. 
Apáczai Csere János Díj 1993. 
Trefort Ágoston Díj 1995. 
Budapestért díj 2000. 
Rátz Tanár Úr Életműdíj 2002. 

Róla írtak: 

 Róka Sándor: Miért lettem matematikus? (Budapest, 2003) 

 Gordon Győri János: A matematikatanítás mestersége. Mestertanárok a 
matematikatanításról (2007) 

 Radványi Dorottya: A Rátz tanár úr életműdíj 10 éve (2010) 

  



További cikkek, emlékek: 

 A Természet Világa folyóiratban megjelent cikkek: 

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2008/tv0803/matek.html 

https://epa.oszk.hu/02900/02926/00002/pdf/EPA02926_termeszet_vilaga_2013_02_1
7-32.pdf 

 A KöMaL-ban jelent meg Oláh Vera riportja a Rátz Tanár Úr Életműdíj kapcsán,  
valamint Hámori Vera, a Fazekas Mihály Fővárosi  Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatónőjének, a temetésen elhangzott búcsúztatója: 

https://www.komal.hu/cikkek/2003-09/palmay.h.shtml 

http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=201596 

 Vele készült riportok (beszélgető társ Ács Katalin és Czapáry Endre, illetve Ács Katalin 
és Andrásfai Béla): 

http://cs.bme.hu/~bolyai/szubjekt.htm 

http://cs.bme.hu/~bolyai/kronologia.htm 


