
Riport Babai Lászlóval 

 

Olvastuk az újságokban, és a rádió-

ban is hallottunk Babai Lászlóról 

és a diákolimpia többi győzteséről. 

Nemrég látogatást tettek a műve-

lődésügyi miniszterhelyettesnél, 

aki értékes jutalmakat nyújtott át 

nekik. Most mi is felkerestük az 

olimpiai csapat egyik tagját, Babai 

Lászlót a Diákszó nevében. 

   - Először néhány szót szeretnénk 

hallani matematikai pályafutásod 

kezdetéről. 

   - Az alsó tagozatban bizony 

hadilábon álltam az egyszereggyel, 

sőt még a felső tagozat elején is. 

A 6. év végén szereztem meg az 

ötöst először. Hetedik osztályos 

koromban került a kezembe Péter Ró-

zsa Játék a végtelennel c. könyve. 

Eleinte nem érdekelt, később azon-

ban mind nagyobb kedvet kaptam 

hozzá. Megtanultam belőle néhány 

matematikai mutatványt. Erre 

figyelt fel húgom akkori osztály-

főnöke, aki tehetségesnek talált. 

Beajánlott a Fazekas Mihály gimná-

zium matematika tagozatára (amely-

hez akkor már én is kedvet kaptam) 

   - Milyen versenyeken vettél 

részt, és milyen helyezést értél 

el? 

   - Az országos matematika-fizika 

versenyen a II. kategóriában 

megosztott I-II. helyezést, a Kö-

zépiskolai Matematikai Lapok által 

hirdetett versenyen pedig I. helye-

zést értem el. Első lettem a TV 

1965/66-i Ki miben tudós? versenyen 

és az Arany Dániel versenyen. 

Két diákolimpián szerepeltem. Elő-

ször Bulgáriában voltam, ahol II. 

helyen végeztem. (Ezen az olimpián 

egyébként 8 Fazekas-diák képvisel-

te a magyar színeket.) Másodszor 

a jugoszláviai diákolimpián, ahol 

ismét második lettem. 

   - Mi a véleményed az ott részt 

vett mezőnyről? 

   - Különösen az utolsó olimpiáig 

fejlődött sokat a mezőny. Itt már 

a nyugati országok: Svédország, 

Franciaország, Olaszország és 

Anglia is képviseltették magukat. 

Legszembetűnőbb az NDK fejlődése. 

Az előző olimpián még a sorrend 

vége felé szerepeltek, a mostanin 

másodikok lettek. A csapatversenyt 

a szovjet válogatott nyerte az NDK 

és Magyarország előtt. 

   - Milyen versenyen szeretnél 

idén indulni? 

   - A Ki miben tudós? versenyén, 

a Fazekas matematikai versenyen és 

az Országos Tanulmányi Versenyen. 

   - Hol szeretnél dolgozni ta-

nulmányaid befejeztével? 

   - Őszintén szólva ezen még nem 

nagyon gondolkoztam. Talán sikerül 

a Matematikai Kutató Intézetbe be-

jutnom. 

   - Vannak-e tanácsaid a többiek 

számára? 

   - Sokat foglalkozzanak a mate-

matikával, és látogassák a szakkö-

röket. 

    A jegyzetfüzet becsapódik, ő 

pedig a Pelikán-féle szakkörbe 

igyekszik tanulni. Sok szerencsét 

és sikert kívánunk az elkövetkező 

versenyeken és a tanulásban! 

     Benedek Gábor – Buti Gábor 

              I.b 

 


