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A RENESZÁNSZ MATEMATIKA
EGYIK LEGSZEBB EREDMÉNYE
Szabó Péter Gábor
PhD, egyetemi adjunktus,
4;5&"MLBMNB[PUU*OGPSNBUJLB5BOT[ÏL

QT[BCP!JOGVT[FHFEIu

Görög előzmények
A matematika az ókori görögök révén vált
CJ[POZÓUØ EFEVLUÓWUVEPNÈOOZÈ&HZJQUPN
és Mezopotámia matematikai tárgyú emlé
kei arról tanúskodnak, hogy az egyiptomi és
CBCJMPOJ NBUFNBUJLVTPLOBL B GFMNFSàMƸ
BSJUNFUJLBJÏTHFPNFUSJBJGFMBEBUPLNFHPMEÈ
sára csak aﬀéle receptszerű, empirikus eljá
rásaik voltak. Egy számolási probléma kap
csán vagy például valamilyen terület, esetleg
UÏSGPHBUNFHIBUÈSP[ÈTÈSBWPOBULP[ØLÏSEÏT
TPSÈOBUBMÈMUNFHPMEÈTUGFMKFHZF[UÏL ÏTHZBL
SBOUÈCMÈ[BUPLCBGPHMBMUÈLB[B[POPTUÓQVTÞ
eredményeket. Sok érdekes matematikai
GFMBEBUUBMNFHUVEUBLCJSLØ[OJ WJT[POUOFN
végeztek olyan jellegű meggondolásokat,
amelyek matematikai értelemben megmu
tatták, bebizonyítottákWPMOBFHZHPOEPMBUNF
OFUIFMZFTTÏHÏU WBHZÈMUBMÈOPTÓUPUUÈLWPMOB
a talált speciális megoldásokat. Számukra
elég volt, ha a lejegyzett példák más hasonló
GFMBEBUPLOÈM FMJHB[ÓUÈTLÏOU TFHÓUFUUÏL ƸLFU
&HZJQUPNvLÚUÏMGFT[ÓUƸJwUVEUÈL IPHZBò ó
ÏTôFHZTÏHOZJPMEBMÞIÈSPNT[ÚHHFMEFSÏLT[Ú
get lehet kijelölni. Mezopotámiából előke
SàMUPMZBOBHZBHUÈCMB BNFMZFOT[ÈNPTUP
vábbi pitagoraszi számhármast is találtak. A

1JUBHPSBT[UÏUFMÈMUBMÈOPTÏSWÏOZFTTÏHÏUB[PO
CBOB[ØLPSJHÚSÚHÚLCJ[POZÓUPUUÈLCFFMTƸ
ként.
A Kr. e. VI. században született görög
matematika kezdeteiről keveset tudunk. Az
első görög matematikusok munkásságáról
DTBLLÏTƸCCJGPSSÈTPLCØMUÈKÏLP[ØEIBUVOL 
Thalész és Pitagorasz élete legendákkal átszőtt.
,JOFIBMMPUUWPMOBBIÓSFTUÚSUÏOFUSƸM NJT[F
rint Thalész ámulatba ejtette az egyiptomi
QBQPLBUB[ÈMUBM IPHZFHZGÚMECFT[ÞSUCPU
TFHÓUTÏHÏWFMNFHNÏSUFFHZQJSBNJTNBHBTTÈ
gát, vagy arról, hogy Pitagorasz úgy megörült
azóta róla elnevezett tételének megtalálásakor,
hogy utána ököráldozatot mutatott be az
isteneknek. Semmi bizonyosat nem lehet
azonban e történetek hitelességéről tudni,
NÏHB[UTFN IPHZ1JUBHPSBT[BEPUUFFHZÈM
UBMÈOCJ[POZÓUÈTUBT[ØCBOGPSHØUÏUFMSF"
derékszögű háromszögekre vonatkozó neve
[FUFTÚTT[FGàHHÏTSÈOLNBSBEUFMTƸJHB[PMÈTB
Euklidész könyvéből való.
Euklidész Sztoikheia &MFNFL DÓNǂLMBT[
T[JLVTNFTUFSNǂWF,SFòïïLÚSàMÓSØEIB
tott. Az Alexandriában dolgozó Euklidész
alakja szintén homályos, bár a sok évszázad
dal később élt Papposztól és a még későbbi
Proklosztól WBOOÏIÈOZIÓSBEÈTSØMB/FWÏU
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azonban ma mindenki ismeri, akit valaha is
megérintett a matematika. Euklidész rend
szerező munkája, az Elemek óriási hatással
volt a tudományos gondolkodásra. Szerzője
ÚTT[FHZǂKUWFÏTGFMIBT[OÈMWBFMƸEFJFSFENÏ
nyeit, az akkor már régóta létező indirekt
CJ[POZÓUÈTOBLÏTB[BYJPNBUJLVTNØET[FSOFL
BMBQKÈOÏWT[È[BEPLJHQÏMEBÏSUÏLǂGFMÏQÓUÏTÏU
adta a geometriának. Hasonlóképpen, a
nagy geométer, Apolloniosz kúpszeletekről
ÓSPUU Koniká-ja az alexandriai rendszerező
tudománynak szintén nagyon értékes alko
tása volt. A görög matematika aranykorában
B[POCBONJOEFOFLGFMFUUÈMMU Arkhimédész,
akit joggal az ókor legnagyobb tudósának is
tartanak.
Az első matematikusoknál a tiszta elmé
let és az alkalmazások még nem váltak külön.
PlatónB[POCBONÈSDTBLLJGFKF[FUUFOBUJT[UB
matematika mellett állt ki, azt tartotta egye
EàMNǂWFMÏTSFÏSEFNFTOFL FMVUBTÓUWBBT[B
bad emberhez nem méltó bajlódást a sok
számolást igénylő alkalmazásokkal. Arkhi
médész viszont gyönyörű példája a tudósnak,
aki egyszerre kiválósága az elméleti matema
tikának, a ﬁzikának és mellette a technikai
alkalmazásoknak is. Ő az, aki még abba a
QSPCMÏNÈCBJTÞHZCFMFGFMFELF[JL IPHZB
LJSÈMZLPSPOÈKBUÏOZMFHT[ÓOBSBOZCØMWBOF
WBHZFTFUMFHDTBLWBMBNJGÏMFÚUWÚ[FU IPHZ
BNJLPSGàSEÏTLÚ[CFOSÈKÚOBNFHPMEÈTSB 
örömében rögvest azon csupaszon szalad
Siracusa utcáin a királyhoz. Arkhimédész
matematikai munkásságának legértékesebb
SÏT[F B[POCBO NÈTGÏM ÏWF[SFEFO LFSFT[UàM
NÏHTFN GFKUFUU LJ LÚ[WFUMFO IBUÈTU  NJWFM
OFNWPMU BLJB[UT[FMMFNJMFHCFGPHBEKB1ÏM
dául A módszerrőlDÓNǂQÈSBUMBOÏSUÏLǂÓSÈTÈU
BLÏTƸCCJLPSPLFNCFSFBIFMZFUU IPHZUBOVM
NÈOZP[UBWPMOB JOLÈCCMFWBLBSUBBQFSHBNFO
SƸM IPHZNÈT WBMMÈTPTT[ÚWFHFUÓSKPOSÈ



Tudománytörténeti szempontból sem
gyakori, hogy egy tudósnál nemcsak a kész
eredményt, hanem a hozzá vezető utat is
tanulmányozhatjuk. Arkhimédész A módszerrőlDÓNǂNVOLÈKÈCBOCFUFLJOUÏTUFOHF
dett a műhelytitkaiba, igaz, alig egy évszáza
EBJTNFSKàLDTBLF[UB[ÓSÈTÈU BNFMZFUFHZ
QBMJNQT[FT[UFOGFEF[UFLGFM/FIÏ[NÈTT[ØU
találni rá, mint, hogy gyönyörű a módszer,
ahogyan egy mechanikai modellen keresztül
KVUFMBGFMJTNFSÏTUƸMBCJ[POZÓUÈTJH ÏTÈMUBMB
LÏQFTLJT[ÈNÓUBOJFHZQBSBCPMBT[FMFUUFSàMF
UÏUWBHZBHÚNCUÏSGPHBUÈU"[Eudoxosz által
GFMGFEF[FUULJNFSÓUÏTJNØET[FSU NFMZB[ØLP
SJNBUFNBUJLBDTÞDTUFMKFTÓUNÏOZFWPMU "S
LIJNÏEÏT[UÚLÏMFUFTÓUFUUF ÏTBMLBMNB[UBMFH
FSFENÏOZFTFCCFO,SFñðñCFO4JSBDVTB
ostromakor az öreg tudóst leszúró római
LBUPOB IBOFNJTWÏHTƸEÚGÏTUBEPUUB[BOUJL
matematikának, mindenesetre lezárta annak
FHZPMZBOQFSJØEVTÈU BNFMZNBKEDTBLÏWT[È
zadokkal később a reneszánsz idején tör is
NÏUGFMT[ÓOSFBNBUFNBUJLBUÚSUÏOFUÏCFO
A matematika a középkori Európában
és Keleten
A görög matematika alapvetően geometriai
jellegű volt, még az algebrai és számelméleti
gondolatok is geometriai köntösben jelent
keztek. Bár a görög geometriától az általános
szabályok és képletek világa idegen volt, az
AritmetikaDÓNǂNǂWÏCFOB***T[È[BECBO
élt alexandriai Diophantosz már behatóan
GPHMBMLP[PUUB[FHZFOMFUFLNFHPMEÈTÈWBM B
T[ÈNFMNÏMFUCFONBJTOFWÏUƸS[JLBEJPQIBO
tikus egyenletek. Az alexandriai matematikai
életnek az államvallássá vált kereszténység
vetett véget. Hipátiát, a kiváló matematikus
OƸUB[BMFYBOESJBJQàTQÚLÈMUBMVT[ÓUPUUUÚ
NFH óðôCFO NFHÚMUF  NBKE FHZ ÏWT[È[BE
NÞMWB ôñøCFOJustinianus császár bezáratta
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B[ÞKKÈBMBQÓUPUUBUIÏOJBLBEÏNJÈU"LFSFT[
tény világból elűzött tudósok a Perzsa Biro
dalomban találtak új hazát.
"3ØNBJ#JSPEBMPNCVLÈTBVUÈOBNB
UFNBUJLBGFKMƸEÏTF1FS[TJÈOÈU*OEJÈCBWF[F
UFUU POOBOQFEJHBSBCLÚ[WFUÓUÏTTFMWJTT[B
Európába. A középkori Európa matemati
káját inkább a tanulás jellemezte, mintsem
az újat alkotás, eredményei nem haladták
NFHTFNB[ØLPSJHÚSÚHÚL TFNB,FMFUNB
tematikáját. A középkorban a görög mate
NBUJLBJJSPEBMPNKFMFOUƸTSÏT[ÏUBSBCSBGPS
EÓUPUUÈL ÏTB[BSBCUVEØTPLTPLCBOUPWÈCC
JT GFKMFT[UFUUÏL B[ B[PLCBO GPHMBMUBLBU "[
JOEJBJNBUFNBUJLBUÓ[FTIFMZJÏSUÏLǂÓSÈTNØE
KBÏTUSJHPOPNFUSJÈKBBSBCLÚ[WFUÓUÏTTFMKVUPUU
el Európába, ahogyan a kereskedők révén az
arab tudósok munkái mellett a görögök
FSFENÏOZFJUJTÓHZJTNFSIFUUÏLNFHB[FVSØ
QBJBL.JOEF[B[POCBOB9**¦9***T[È[BE
ban kezdődött el, a korai középkorban az
FVSØQBJNBUFNBUJLBNÏHBMBDTPOZT[ÓOWPOB
lon állt. A számolás szabályait sok helyen a
középkor uralkodó ﬁlozóﬁai irányzata, a
skolasztika megalapozójának, Boethiusnak
az aritmetikakönyvéből tanulták. Minden
LPSGPOUPTWPMU IPHZB[ÓSÈTUVEØLCJ[POZPT
FHZIÈ[JàOOFQOBQPLEÈUVNÈUIFMZFTFOT[È
NÓUTÈLLJ"7***T[È[BECBOÏMUBOHPMT[FS
zetes, AlcuinGFMBEBUHZǂKUFNÏOZÏU BFeladatok az ifjak elméjének élesítéséreDÓNǂNVOLÈU
szintén hosszú időn keresztül használták.
Az arabok hatására az algebra kezdett
GPLP[BUPTBOFMWÈMOJBHFPNFUSJÈUØM"[BSBC
matematika legnagyobb hatású munkája a
7***ÏT*9T[È[BEGPSEVMØKÈOÏMUAl-Hvárizmi
Al-kitáb al-muktaszár fi-hiszáb al-dzsabr
valmukabala 3ÚWJELÚOZWBIFMZSFSBLÈTSØM
ÏTB[ÚTT[FWPOÈTSØM DÓNǂLMBTT[JLVTLÚOZWF
WPMU BNFMZOFLDÓNÏCƸMB[al-dzsabrCØMT[ÈS
mazik az algebra T[BWVOL "M)WÈSJ[NJ B

OFHBUÓWT[ÈNPLBUNÏHOFNJTNFSUF ÓHZB[
FMTƸÏTNÈTPEGPLÞFHZFOMFUFLOFLIBULàMÚO
CÚ[ƸBMBQUÓQVTÈUWÈMBT[UPUUBT[ÏU ÏTNFHNV
tatta, hogy a különböző egyenletek hogyan
WF[FUIFUƸLWJTT[BBIFMZSFSBLÈT BME[TBCS ÏT
B[ÚTT[FWPOÈT NVLBCBMB TFHÓUTÏHÏWFMF[FL
SFB[BMBQGFMBEBUPLSB(ÚSÚHIBUÈTUNVUBU 
IPHZ"M)WÈSJ[NJBNFHPMEÈTHFPNFUSJBJ
JHB[PMÈTÈUJTT[àLTÏHFTOFLUBSUPUUB"9*ÏT
9**T[È[BEGPSEVMØKÈOÏMUQFS[TBOmar KhajjamNÏHUPWÈCCGFKMFT[UFUUFB[FHZFOMFUFL
megoldásának tudományát, ő már bizonyos
IBSNBEGPLÞ BMHFCSBJ FHZFOMFUFLFU JT NFH
UVEPUUPMEBOJLÞQT[FMFUFLTFHÓUTÏHÏWFM"[
arabok a párhuzamossági problémát kivéve
más elméleti jellegű geometriai problémával
OFNJHFO GPHMBMLP[UBL  B TÓLCFMJ ÏT HÚNCJ
trigonometriában azonban sok szép ered
NÏOZUÏSUFLFM ÏTQPOUPTUÈCMÈ[BUPLBULÏT[Ó
UFUUFLBLàMÚOCÚ[ƸT[ÚHGàHHWÏOZFLSF
&VSØQÈCBOB9**T[CBOJOEVMUNFHB[
FHZIÈ[J JTLPMÈL FHZFUFNFLLÏ GFKMƸEÏTÏOFL
GPMZBNBUB #PMPHOBVUÈO1ÈSJ[TÏT0YGPSE
FHZFUFNFJJTNFHOZÓMUBL"[FHZFUFNJPLUB
UÈTJHÏOZFMUFBMBUJOOZFMWǂUVEPNÈOZPTGPS
EÓUÈTPLBU ÓHZFMLF[EUÏLBMFHGPOUPTBCCHÚSÚH
és arab nyelvű szövegeket átültetni latinra.
&LLPSGPSEÓUPUUÈLFMƸT[ÚS&VLMJEÏT[HFPNFU
SJÈKÈUÏT"M)WÈSJ[NJBMHFCSÈKÈUJTMBUJOSB
A középkor legkiválóbb európai mate
NBUJLVTBB9**ÏT9***T[È[BEGPSEVMØKÈO
élt pisai Leonardo JTNFSUFCCOFWÏOFibonacci 
volt. Az arab világban kereskedőként tett
utazásai során ismerkedett meg az algebrával
ÏTB[JOEJBJoBSBCT[ÈNÓSÈTFMƸOZFJWFM)B[BUÏS
UFVUÈOðñïñCFOÓSUBNFHLiber abaci ,ÚOZW
B[BCBLVT[SØM DÓNǂLPST[BLBMLPUØNVOLÈKÈU
*MZFOT[ÓOWPOBMÞLÚOZWFUB[BSJUNFUJLÈSØMÏT
az algebráról több mint kétszáz évig nem
ÓSUBL&CCFOBNǂWÏCFOT[FSFQFMOFWF[FUFT
GFMBEBUBBOZVMBLSØM NFMZOFLNFHPMEÈTBB
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'JCPOBDDJTPSP[BUSB WF[FU " 'JCPOBDDJTP
SP[BULÏQ[ÏTFFHZT[FSǂð ð ñ ò ô ÷ ðò yÏT
ÓHZUPWÈCC NJOEFOT[ÈNB[FMƸUUFMÏWƸLÏU
szám összege. A sorozat ma is olyan népsze
Sǂ IPHZLàMÚOGPMZØJSBU BFibonacci Quarterly közli a vele kapcsolatos új eredményeket.
"UPWÈCCJBLT[FNQPOUKÈCØMGPOUPTOBLUBSUKVL
megjegyezni, hogy egy alkalommal, amikor
a palermói tudós, Magister Johannes nehezet
BLBSULÏSEF[OJ'JCPOBDDJUØM FHZIBSNBEGP
LÞFHZFOMFUNFHPMEÈTÈUBEUBGFMOFLJQSPC
MÏNBLÏOU &OOFL B GFMBEBUOBL ÈMUBMÈOPT
megoldásával azonban akkor még senki sem
boldogult, bár éppen Fibonacci volt az, aki
megmutatta, hogy az
x  + x  + x = 
FHZFOMFU NFHPMEÈTBJ OFN GFKF[IFUƸL LJ
FVLMJEFT[JJSSBDJPOÈMJTPLLÏOU WBHZJT

a b
GPSNÈCBO &[BCCBOBLPSCBOSFOELÓWàM
T[PLBUMBOLÏSEÏTGFMWFUÏTÏTFSFENÏOZWPMU
"9*7T[È[BELÏUNBUFNBUJLVTB Thomas
Bradwardine és Nicholas Oresme már egy új
LPST[BL FMƸIÓSOÚLFJ WPMUBL #SBEXBSEJOF
nak önálló matematikai eredménye nem volt
ugyan, de a continuumról és az inﬁnitumról
vallott nézetei olyan skolasztikus vitákat in
EÓUPUUBLFM BNFMZOFLIVMMÈNBJUPWÈCCHZǂ
Sǂ[UFLBLÏTƸCCJÏWT[È[BEPLCBJT"GSBODJB
0SFTNFUPWÈCCWJUUF#SBEXBSEJOFNVOLÈJU 
eljutott a törtkitevőjű hatványokkal végzett
NǂWFMFUFLT[BCÈMZBJIP[ ÏTLÚ[FMKVUPUUBEF
SÏLT[ÚHǂLPPSEJOÈUBSFOET[FSGPHBMNÈIP[JT
A matematika a reneszánsz korában
"97¦97*T[È[BECBOB[FVSØQBJNBUFNBUJ
kában is újjászületés történt. A könyvnyom
UBUÈTGFMUBMÈMÈTÈWBMNFHKFMFOUFLB[FMTƸNBUF



NBUJLBJUÈSHZÞOZPNUBUPUULÚOZWFLðó÷ñ
ben Velencében az euklidészi Elemek latin
GPSEÓUÈTB  NBKE "QQPMPOJPT[ Konikája és
Diophantosz Aritmetikája. Számos ún. arit
NFUJLB T[ÈNUBOLÚOZW JTOBQWJMÈHPUMÈUPUU 
BNFMZBT[ÈNPMÈTÞKT[BCÈMZBJUJHZFLF[FUUFM
magyarázni olvasóinak. Érdekességként
NFHKFHZF[[àL IPHZBNBHZBST[FS[ƸUƸMT[ÈS
mazó első nyomtatott matematikakönyv is
egy aritmetika volt: Magister Georgius de Hungaria .BHZBSPST[ÈHJ(ZÚSHZNFTUFS Arithmetice summa tripartita "[BSJUNFUJLBIÈ
SPNSÏT[CƸMÈMMØGPHMBMBUB DÓNǂMBUJOOZFMWǂ
NVOLÈKBðóøøCƸM BNFMZ)PMMBOEJÈCBOKF
lent meg. Nemcsak a kereskedők igényelték
az ilyen jellegű munkákat, hanem, ahogyan
(ZÚSHZNFTUFSJTÓSKBLÚOZWÏOFLFMFKÏO NVO
káját papok ﬁgyelmébe is ajánlja, mivel olyan
GFMBEBUPUJTUÈSHZBM BNFMZCƸMLJEFSàM IPHZ
BLBOPOPLPLÏTBLÈQMÈOPLNJLÏOUPT[UP[[B
OBLB[FLMÏ[TJBKÚWFEFMNÏO"[ÏT[BLJUÈMJBJ 
BEÏMOÏNFUÏTBGSBODJBLFSFTLFEFMNJWÈSPT
ok céheiben dolgozó ún. számolómesterek
T[ÈNÈSBT[JOUÏOGPOUPTWPMU IPHZB[JOEJBJo
arab számjegyekkel való számolásban ottho
nosan mozogjanak. A matematika a rene
szánsz idején kezdett egyre inkább eltávo
lodni a ﬁlozóﬁától, és közeledett a természet
UVEPNÈOZPLÏTB[BMLBMNB[ÈTPLGFMÏ
" 97 T[È[BE LÚ[FQÏO Regiomontanus
ðóòõ¦ðóöõ NVOLÈTTÈHÈWBMÞKGFKF[FULF[EƸ
EÚUUBNBUFNBUJLBUÚSUÏOFUÏCFO3FHJPNPOUB
nus neve eredetileg Johannes MüllerWPMU MB
tinos neve Königsbergre utal, mivel a mel
MFUUFGFLWƸ6OmOEFOCFOT[àMFUFUUv.BHZBS
nevén” úgy is szoktunk rá emlékezni, mint
Királyhegyi Jánosra, IJT[FO#VEÈOJTKÈSU.È
UZÈTLJSÈMZNFHIÓWÈTÈSB IPHZSFOEF[[FB[
idekerült görög kéziratokat. Itt tartózkodása
BMBUUFHZJEFJHBQP[TPOZJFHZFUFNFOUBOÓUPUU 
ÏTFHZDTJMMBHÈT[BUJLÚOZWFUJTÓSU
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UBMÈMUB F[Bòò  òòõ+FMFOMFHOFHZWFOOÏHZ
3FHJPNPOUBOVTGƸNǂWFBDe triangulis
omnimodis libri quinque ½ULÚOZWNJOEFO UÚLÏMFUFT T[ÈNPU JTNFSàOL  T[ÈNÓUØHÏQFL
GÏMFIÈSPNT[ÚHFLSƸM DÓNFUWJTFMUF&CCFOB TFHÓUTÏHÏWFMNBJTGPMZJLBLVUBUÈTÞKBCCBL
NVOLÈKÈCBO3FHJPNPOUBOVTFMƸT[ÚSGàHHFU után. Több mint kétezer éve azonban senki
MFOÓUFUUF B USJHPOPNFUSJÈU B DTJMMBHÈT[BUUØM nem tudja, hogy vajon véges vagy végtelen
Európában ez volt az első ilyen munka, in TPLUÚLÏMFUFTT[ÈNWBOF JMMFUWF IPHZWBOF
páratlan tökéletes szám. Euklidész előbbi
nen szokás a trigonometriát a matematika
LàMÚO ÈHBLÏOU UFLJOUFOJ .FHKFHZF[[àL  vGPSNVMÈKBw BNJOULÚOOZFOCFMÈUIBUØ DTBL
QÈSPTBUUVEFMƸÈMMÓUBOJ
hogy az arab matematikában Naszíraddin
"97¦97*T[È[BEGPSEVMØKÈOBLOBHZ
at-TúsziNÈSB9***T[È[BECBONFHUFUUFF[U 
matematikai enciklopédiája Luca Pacioli
EFFSFENÏOZFJOFNKVUPUUBLFM&VSØQÈCB 
ðóóô¦ðôðó Summa de Arithmetica, Geometria,
Több matematikatörténész is úgy gon
EPMKB IPHZBHÚSÚHÚLVUÈO3FHJPNPOUBOVTOÈM Proportioni e Proportionalità "[BSJUNFUJLÈ
OBL HFPNFUSJÈOBL NÏSUÏLFLOFLÏTBSÈOZMB
jelent meg elsőként optimalizálási, vagyis
T[ÏMTƸÏSUÏLT[ÈNÓUÈTSBWF[FUƸGFMBEBUBNBUF UBJLOBLGPHMBMBUB DÓNǂ PMBT[OZFMWǂÚTT[FGPH
NBUJLBJ JSPEBMPNCBO 3FHJPNPOUBOVT LJ MBMÈTBWPMU"LÚOZWCFOBNÈSFNMÓUFUUUÚLÏ
UFSKFEUMFWFMF[ÏTUGPMZUBUPUU&HZJLMFWFMÏCFO letes számokról az szerepel, hogy azok csak
õSBWBHZ÷SBWÏH[ƸEIFUOFL NFSUNÓHBT[È
B[BMÈCCJNBYJNBMJ[ÈMÈTJQSPCMÏNÈUÓSUBNFH
Christian RoderFSGVSUJQSPGFTT[PSOBLðóöð nalomra méltók rendetlenül élnek, a jók és
ben: A talaj mely pontjáról látszik egy függőle- UÚLÏMFUFTFLNFHUBSUKÈLB[FMƸÓSUSFOEFU
Pacioli summázatában már egy szórövi
gesen felfüggesztett rúd a leghosszabbnak, vagyis
EÓUÏTFLCƸMÈMMØBMHFCSBJKFMSFOET[FSSFMJTUBMÈM
melyik pontból lesz a legnagyobb a látószöge?
3FHJPNPOUBOVTNFHPMEÈTBOFNJTNFSFUFT  kozhatunk, ahol az ismeretlennek külön jele
BGFMBEBUB[POCBONBJTLFMMFNFTQSPCMÏNB WBO"LÚOZWTPLÏSEFLFTGFMBEBUPUUÈSHZBMB
GÏMCFNBSBEULPDLBKÈUÏLTPSÈOWBMØJHB[TÈHPT
lehet középiskolások számára. Levelezésében
B[BMHFCSÈUHFPNFUSJBJGFMBEBUSBBMLBMNB[Ø QÏO[FMPT[UÈTUØMBLàMÚOCÚ[ƸHFPNFUSJBJ QÏM
QSPCMÏNÈJLÚ[àMBLBEU BNFMZJLIBSNBEGPLÞ EÈVMLÚSQBLPMÈTJGFMBEBUPLJH1BDJPMJOBHZ
egyenletre vezetett, azonban ennek megol ﬁgyelmet szentel a kettős könyvelés ismerte
dásával nem tudott megbirkózni.
3FHJPNPOUBOVT találta meg az ötödik
tökéletes számot. &HZQP[JUÓWFHÏT[T[ÈNPUUÚLÏ
MFUFTOFLOFWF[àOL IBB[NFHFHZF[JLBOÈMÈ
OÈMLJTFCCPT[UØJOBLÚTT[FHÏWFM QMBõUÚLÏ
MFUFTT[ÈN NFSUõð ñ ò &VLMJEÏT[B[Elemekben megmutatta, hogy ha pPMZBOQSÓN
egész szám, amelyre pðJTQSÓN BLLPSB
p- pð UÚLÏMFUFTT[ÈN"[ØLPSJHÚSÚHÚL
négy tökéletes számot ismertek, ezek a , ,
óøõÏTB÷ðñ÷"[ÚUÚEJLFU3FHJPNPOUBOVT
3FHJPNPOUBOVTÏMFUÏSƸMÏTNVOLÈTTÈHÈSØMMÈTENÏH
Barlai Katalin tanulmányát – a szerkesztő megjegyzése


. kép t+BDPQP%F#BSCBSJ-VDB1BDJPMJ
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tésére is. Munkájának egy része magyarul is
napvilágot látott Könyves Tóth KálmánGPSEÓ
UÈTÈCBO"[FSFEFUJLÚOZWðóøóFTLJBEÈTÈOBL
GBLT[JNJMFWÈMUP[BUÈUBNFHKFMFOÏTôïïÏW
GPSEVMØKÈO.BHZBSPST[ÈHPOÞKCØMLJBEUÈL
Pacioli az algebrára az ars magna, a „nagy
NǂWÏT[FUwNFHOFWF[ÏTUIBT[OÈMKB FMLàMÚOÓU
ve az algebrát az aritmetikától. A könyv végén
B[UÓSKB IPHZBIBSNBEGPLÞFHZFOMFUFLNFH
PMEÈTÈIP[vNÏHOFNMÏUF[JLB[BMHFCSBNǂ
vészetében módszer, mint ahogy nem létezik
BLÚSOÏHZT[ÚHFTÓUÏTÏOFLNØET[FSFTFNw
-VDB 1BDJPMJ ÓSUB  CBSÈUKB Leonardo da
Vinci kérésére a De divina proportione "[
JTUFOJBSÈOZPTTÈHSØM DÓNǂNVOLÈKÈU BNFMZ
az aranymetszésOZPNÈOLBQUBBDÓNÏU"[
aranymetszés arányának meghatározása a
következő probléma megoldását jelenti:
PTT[VOLGFMFHZT[BLBT[ULÏUSÏT[SFÞHZ IPHZ
a rövidebb szakasznak a hosszabbhoz vett
aránya megegyezzen a hosszabb szakasznak
B UFMKFT T[BLBT[IP[ WJT[POZÓUPUU BSÈOZÈWBM
Ezzel a kérdéssel és ennek az „isteni aránynak”
az alkalmazásával a művészetben az ókori
HÚSÚHÚLLF[EUFLFMGPHMBMLP[OJ-VDB1BDJPMJ
is Euklidész ElemeiOZPNÈOUÈSHZBMUBBLÏS
dést, amely a reneszánsz művészetben nagy
szerephez jutott. A könyv számára Leonardo
EB7JODJSBK[PMUBNFHBOOBLQPMJÏEFSÈCSÈJU 
cserében a matematikus szerzetes kiszámol
UB-FPOBSEØOBL IPHZNFOOZJGÏNSFWBO
T[àLTÏHF FHZ MPWBT T[PCPS FMLÏT[ÓUÏTÏIF[
Leonardo maga is szerette a matematikát, egy
IFMZFOÓHZÓSUv"LJOFNNBUFNBUJLVT B[OF
olvasson engem, mert én az vagyok minden
kor az elveimben”.
"GFTUÏT[FUCFOB[BSBOZNFUT[ÏTFOLÓWàM
QFST[FTPLLBMGPOUPTBCCEPMPHJTNFHKFMFOU
BSFOFT[ÈOT[JEFKÏO"GFTUƸLFLLPSUBMÈMUBL
rá egy a valóság látszatát keltő ábrázolási
módra: a perspektívára. A módszer lényege



az volt, hogy a képen a párhuzamosoknak
egy pontban, az ún. eltűnési pontban kellett
metszeniük egymást, és a különböző irányú
párhuzamosok metszéspontjainak a horizon
tális vonalba kellett esniük. Ennek eredmé
OZFLÏOUPMZBOLÏQFLFUUVEUBLGFTUFOJ IPHZ
BGFTUNÏOZSƸMNFHÈMMBQÓUIBUØWÈWÈMUBLBUÈS
gyak tényleges térbeli elhelyezkedési viszo
OZBJ"LÏQT[FSLFT[UÏTGFTUƸHFPNÏUFSNFTUF
rei között Pierro della Francesca műve lett a
MFHJTNFSUFCCÚTT[FGPHMBMØKBBQFSTQFLUÓWBUBO
nak.
A harmadfokú egyenlet megoldása
"SFOFT[ÈOT[NBUFNBUJLBFHZJLMFHT[FCCFSFE
ménye annak megmutatása volt, hogy van
ÈMUBMÈOPT NFHPMEØ FMKÈSÈT B IBSNBEGPLÞ
egyenletek gyökeinek algebrai meghatározá
sára. Ez meghaladta mind az antik, mind a
keleti tudósok ismereteit.
&MTƸGPLÞFHZFOMFUFOB[ax + b =  alakú
egyenletet értjük, ahol a ≠ . A megoldása
egyszerű: x = - b / a. A NÈTPEGPLÞFHZFOMFU
alakja ax + bx + c =  ahol a ≠ . Megoldá
sai az

x, = -b ± √ b -ac
a
megoldóképlet alapján határozhatók meg.
&[UNJOEFOLÚ[ÏQJTLPMÈTEJÈLUVEKB WBHZ
MFHBMÈCCJTUVEOJBLFMMFOF .BB[POCBOUFS
mészetesnek veszünk sok olyan matematikai
ismeretet is, amelyek kikristályosodásához
és természetessé válásához valójában hosszú
időnek kellett eltennie.
,F[EKàLB[[BM IPHZBOFHBUÓWT[ÈNPLBU
Európa matematikája sokáig nem is ismerte,
ahogyan az arabok sem használták őket. Meg
kellett barátkozni ezekkel a korai hivatkozá
TPLCBO IPMvmLUÓWw IPMvBCT[VSEwT[ÈNPL
nak nevezett, hiányt jelölő értékekkel, amiket
még Descartes is „hamis” számoknak nevezett,
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bár azért már számolt velük. Tehát a rene
szánsz idején az ax + b =  egyenlet inkább
ÓHZKFMFOUWPMOBNFHax = b, ahol a és bQP[J
UÓW T[ÈNPL ¶HZ KFMFOU WPMOB NFH  IB MFUU
volna „betűszámtan”. Persze kezdetben még
B[TFNWPMU GFMLFMMFUUFMƸCCUBMÈMOJ/BHZPO
GPOUPTF[ÏSUBGSBODJBFrançois Viéte ðôóï¦
ðõïò NVOLÈTTÈHB BLJCFWF[FUUFBCFUǂFHZàUU
hatókat és kidolgozta az algebrai mennyisé
HFLLFMWBMØT[ÈNPMÈTT[BCÈMZBJUƑB[JTNFSFU
leneket magánhangzókkal, az ismert meny
nyiségeket mássalhangzókkal jelölte. Érde
mes megjegyezni azt is, hogy a megoldó el
járások nagyon sokáig geometriai és nem
BMHFCSBJNFHGPHBMNB[ÈTCBOKFMFOUFLNFH&[
WF[FUIFUFUUPEB IPHZBOFHZFEGPLÞBMHFCSBJ
FHZFOMFUUFMWPMUBL BLJLOFNJTGPHMBMLP[UBL 
IJT[FOBNÈTPEGPLÞFHZFOMFUFLBUFSàMFUT[È
NÓUÈTTBM BIBSNBEGPLÞBUÏSGPHBUT[ÈNÓUÈTTBM
hozhatók kapcsolatba, de mit jelentsen egy
OFHZFEGPLÞFHZFOMFU
"NÈTPEGPLÞFHZFOMFUÈMUBMÈOPTNFHPMEØ
képlete tulajdonképpen egy eljárás, algorit
NVT BNFMZOFLTFHÓUTÏHÏWFMBHZÚLÚLLJT[È
molhatók az egyenlet együtthatói (a, b, c), a
négy alapművelet és a gyökvonás véges szá
NÞBMLBMNB[ÈTÈWBM"IBSNBEGPLÞ WBHZJT
az ax  + bx + cx =  alakú egyenletre (a ≠ )
hasonló általános megoldó eljárás azonban
NÏHB97T[È[BEWÏHÏOTFNWPMUJTNFSFUFT
Bizonyos speciális eseteit meg tudták oldani,
de olyan módszert, amelyet minden esetben
sikerrel lehetett volna alkalmazni, nem ismert
senki. A keleti matematika is csak speciális
eseteivel tudott megbirkózni, pedig sok
NBUFNBUJLVTUBMÈMLP[PUUWBMBNJMZFOGFMBEBU
kapcsán azzal, hogy végül meg kellett volna
PMEBOJBFHZIBSNBEGPLÞFHZFOMFUFU1FST[F
kérdés az is, hogy mit jelent megoldani egy
egyenletet. Sokáig ez azt jelentette, hogy meg
kellett szerkeszteni a megoldást. Az ókori

görögöknél egy matematikai mennyiség lé
tezése annak megszerkeszthetőségét jelentet
UF.ÈSOÈMVLJTGFMNFSàMUPMZBOQSPCMÏNB 
BNFMZOFLNFHPMEÈTBIBSNBEGPLÞFHZFOMFU
gyökének megszerkeszthetőségét igényelte
volna. Ilyen volt például a kockakettőzés
QSPCMÏNÈKB WBHZJTBEPUULPDLBUÏSGPHBUÈOBL
duplájával megegyező kocka oldalhosszának
NFHT[FSLFT[UÏTF"[DTBLB9*9T[È[BECBO
EFSàMULJ IPHZF[LÚS[ƸÏTWPOBM[ØTFHÓUTÏ
HÏWFMNFHPMEIBUBUMBOGFMBEBU
"SFOFT[ÈOT[JEFKÏOUÚCCT[ÚSFMƸGPSEVMU 
hogy a matematikában és a számolás terén
KÈSBUPTBLNBUFNBUJLBJQÈSWJBEBMPLBUWÓWUBL
Ezek aﬀéle matematikai lovagi tornák voltak,
BIPMB[FMMFOGFMFLIBSNBEGPLÞFHZFOMFUFLFU
kaptak, és az volt a nyertes, aki meg tudta
PMEBOJB[FMMFOGFMFJQSPCMÏNÈJU.JWFMÈMUBMÈ
OPTNFHPMEØFMKÈSÈTUOFNJTNFSUTFOLJ ÓHZ
ezek a „matematikus lovagok” gyakran vala
milyen egyedi ötlettel próbálkoztak.
"IBSNBEGPLÞFHZFOMFUFLSFWPOBULP[Ø
általános megoldást talán Scipione del Ferro
ðóõô¦ðôñõ BCPMPHOBJFHZFUFNQSPGFTT[PSB
találta meg először. Ferro az x  + ax = b BMB
LÞFHZFOMFUFLNFHPMEÈTÈSBWPOBULP[ØFSFE
ményét azonban titokban tartotta, csak élete
WÏHFGFMÏWFKÏOFLÏTFHZJLUBOÓUWÈOZÈOBLAntonio Maria Fiorénak árulta el. Fiore a titok
CJSUPLÈCBOðôòôCFONBUFNBUJLBJQÈSCBKSB
IÓWUBLJTartagliát ðóøøðôïï¦ðôôö 5BSUBHMJB
eredeti neve Niccolò Fontana volt, aki egy
HZFSFLLPSJHÏHFTÏSàMÏTFNJBUULBQUBB5BSUB
glia EBEPHØT DTÞGOFWFU Tartaglia tapasztalt
volt a matematikai párbajokban. Kezdetben
OBHZÚOCJ[BMPNNBMGPHPUUIP[[È'JPSFGFM
BEBUBJIP[ NJWFMB[PLB[FMƸCCFNMÓUFUUUÓ
QVTÞOFIÏ[FHZFOMFUFLIF[UBSUP[UBL BNFMZFL
A ﬁzika terén végzett tevékenységével Kovács László
UBOVMNÈOZBGPHMBMLP[JLDJLLHZǂKUFNÏOZàOLCFO¦a
szerkesztő megjegyzése.
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ről úgy gondolta, hogy maga Fiore sem
tudja megoldani őket. Ahogyan azonban
közeledett az ötvennapos határidő lejárta
FLLPSLFMMFUUMFBEOJBNFHPMEÈTPLBU 5BSUB
HMJBBSSØMÏSUFTàMU IPHZ'JPSFÈMMÓUØMBHCJSUP
kában van egy általános módszernek, amely
MZFMUFUT[ƸMFHFTIBSNBEGPLÞFHZFOMFUFUNFH
UVEPMEBOJ5BSUBHMJBFIÓSIBMMBUÈOOBHZBN
CÓDJØWBMWFUFUUFCFMFNBHÈUBNVOLÈCB IPHZ
ő is rájöjjön a titok nyitjára. Tartagliának
nyolc nappal a határidő lejárta előtt sikerült
megtalálnia az általános megoldó eljárást, és
MFJTHZƸ[UFFMMFOGFMÏUBWJBEBMPO BLJFHZÏC
LÏOU5BSUBHMJBFHZFUMFOGFMBEBUÈUTFNUVEUB
megoldani.
Tartaglia ezután természetesen maga is
titokban tartotta az új eredményt mindaddig,
BNÓHGirolamo Cardano ðôïð¦ðôöõ LJOFN
DTBMUBUƸMF$BSEBOPLPSBFHZJLMFHIÓSFTFCC
orvosa volt, szabad idejében azonban sok
NJOEFONÈTTBM ÓHZNBUFNBUJLÈWBMJTGPHMBM
LP[PUU/BHZPOTPLLÚOZWFUÓSU NFMZFLFHZ
része nyomtatásban megjelent, más részük

. ábra t/JDDPMÛ'POUBOB 5BSUBHMJB



kéziratban maradt meg, megint más részük
megsemmisült.
$BSEBOPðôòøCFOGFKF[UFCFFMTƸNBUFNB
tikai témájú könyvét a Practica arithmetica
generalis "[ÈMUBMÈOPTBSJUNFUJLBHZBLPSMBUB 
DÓNǂNVOLÈKÈU ÏTBNJLPSNFHUVEUB IPHZ
Tartaglia birtokában van a „nagy titoknak”,
szerette volna módszerét a könyvében meg
ÓSOJGingyikin magyarul is megjelent mate
matikatörténeti munkájában szó szerint is
olvashatjuk Cardanónak ekkor Tartagliához
JOUÏ[FUUT[BWBJU JHB[ BT[FS[ƸNFHKFHZ[J IPHZ
F[FL5BSUBHMJB GFMKFHZ[ÏTFJCƸM LFSàMUFL FMƸ 
BNFMZFLUBSUBMNÈU$BSEBOPLJWÈMØUBOÓUWÈ
nya, Lodovico FerrariOFNNJOEFOCFOFSƸTÓ
UFUUFNFH „Esküszöm Önnek az Úr Szent
Evangéliumára, és nem csak egy igaz ember
szavát adom Önnek, hogy soha nem publikálom az Ön felfedezését, ha rám bízza, de ígérem
azt is, és legyen igaz keresztény lelkiismeretem
az Ön biztosítéka, hogy oly módon titkosítom,
hogy halálom után senki sem tudja majd elolvasni a feljegyzetteket. Ha Ön úgy gondolja,
hogy megérdemlem a bizalmat, akkor tegye meg
nekem ezt a szívességet, ha pedig nem, akkor
fejezzük be ezt a beszélgetést.”
5BSUBHMJBFSSFÈMMÓUØMBHÓHZSFBHÈMUvHa
nem fogadnám el az Ön esküjét, akkor természetesen rászolgálnék arra, hogy istentagadónak
tartsanak.”
Tartaglia elárulta módszerét, sőt megol
EÈTÈUFHZMBUJOWFSTGPSNÈKÈCBOBEUBÈU$BS
danónak. Megnyugtató volt a számára, hogy
Cardanónak az újonnan megjelent követke
ző könyvében tényleg nem szerepelt a har
NBEGPLÞ FHZFOMFU NFHPMEÈTB5VEOJ LFMM
B[POCBONÏHB[UJT IPHZ5BSUBHMJBBNFHPM
EØLÏQMFUFUNJOEFOOFNǂCJ[POZÓUÈTOÏMLàM
adta át Cardanónak, aki aztán sok energiát
GFLUFUFUUBOOBLFMMFOƸS[ÏTÏCF&[B[BLLPSJ
NBUFNBUJLBJÓSÈTNØENFMMFUULPSÈOUTFNWPMU
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USJWJÈMJTGFMBEBU$BSEBOPSFOHFUFHFUEPMHP[PUU
azon, hogy teljes egészében tisztázza a har
NBEGPLÞFHZFOMFUFLNFHPMEÈTÈOBLNØET[F
SÏU ÏToMÈTTBOBLDTPEÈUoOÏIÈOZÏWNÞMWB
egyik új könyvében mégis publikálta azt.
ðôóôCFOKFMFOUNFH$BSEBOPArtis magnae, sive de regulis algebraicis, liber unus "
OBHZNǂWÏT[FU WBHZJTB[BMHFCSBT[BCÈMZBJSØM 
DÓNǂOBHZ NBUFNBUJLBUÚSUÏOFUJKFMFOUƸTÏHǂ
munkája, amelyet röviden csak úgy szoktunk
emlegetni, hogy az „Ars magna”. A könyv
az általánosIBSNBEGPLÞFHZFOMFUFLNFHPM
EÈTBNFMMFUUBOFHZFEGPLÞBLLBMJTGPHMBMLP
zott, amelyek megoldására Ferrari eredmé
nyeit is megtaláljuk a könyvben.
Vázlatosan nézzük meg, hogyan is oldot
ta meg Cardano az x  + ax = b egyenletet.
3ÚHUÚOB[FMFKÏONFHKFHZF[[àL IPHZOFN
ÓHZ BIPHZBONPTUGPHKVLUÈSHZBMOJ F[DTBL
ötletében egyezik meg Cardano módszerével,
OÈMBBHFPNFUSJBOZFMWÏOWPMUNFHGPHBMNB[
va az a megoldás, amelyet mi a mai algebrai
szimbolikával ismertetünk.
Keressük a megoldást x = E–D alakban.
Ekkor x + D Eamit harmadik hatványra
emelve x  + x DxD + D = E adódik.
Ám az előbbi egyenlet x  + DEx = E – D
BMBLSBIP[IBUØ GFMIBT[OÈMWB IPHZx D +
xD = xDE½TT[FIBTPOMÓUWBBLBQPUUFHZFO
letet a kiindulásival, most az mondjuk, hogy
B[BEPUU a,b T[ÈNQÈSIP[UBMÈMKVOLPMZBO
(DE) T[ÈNQÈSU IPHZUFMKFTàMKFOFLBòDE = a
és E – D = b egyenlőségek, vagy ami ezzel
egyenértékű, a
a  és a E + (-D) = b
E (-D) =
FHZFOMFUFL"NÈTPEGPLÞFHZFOMFUHZÚLFJÏT
FHZàUUIBUØJLÚ[UJÚTT[FGàHHÏTBMBQKÈO WJT[POU
ez azt jelenti, hogy a E és - D és a számok az
a = 
y  - by -

az egyenlet megoldásai kell hogy legyenek.
7BHZJTBGFMBEBUPUWJTT[BWF[FUUàLFHZNÈTPE
GPLÞFHZFOMFUNFHPMEÈTÈSB UFIÈU

√


a
E = b + b +

√



és D = b - b + a

GFMUÏWF IPHZE>DAz eredeti egyenlet egy
NFHPMEÈTBÓHZ

√ √

√ √



a  –  – b + b + a 
x = b + b +

 

" GFOUJFLCFO DTBL B HPOEPMBU T[FMÏCƸM
érzékeltettünk valamicskét. Az általános
IBSNBEGPLÞFHZFOMFUNFHPMEÈTBLPST[ÈNPT
GPOUPTSÏT[MFULÏSEÏTNFSàMUJUUNÏHGFM BNF
MZFLTPSÈO$BSEBOPOFNDTBLOFHBUÓW IBOFN
komplex számokkal is számolt.

. ábra t$BSEBOPArs MagnaDÓNǂLÚOZWÏ
OFLDÓNMBQKB
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"IBSNBEGPLÞFHZFOMFUFLNFHPMEÈTÈOBL
GFOUJ UÚSUÏOFUF B WBMØTÈHOBL FHZ HZBLPSUB
NFTÏMUMFIFUTÏHFTWÈMUP[BUB&HZFTNBUFNBUJ
katörténészek szerint a dolog azonban egé
T[FONÈTLÏQQFOUÚSUÏOU"OOBLLJEFSÓUÏTF 
hogy mi az igazság, még további kutatásokat
JHÏOZFM GFMUÏWF IBFHZÈMUBMÈOWBMBIBJTLJEF
rül. Ma mindenesetre az egyetemeken a
IBSNBEGPLÞFHZFOMFUNFHPMEØLÏQMFUÏU$BS
EBOPGPSNVMÈKBLÏOUT[PLÈTFNMFHFUOJ
" IBSNBE ÏT OFHZFEGPLÞ FHZFOMFUFL
megoldhatósága azonban újabb kérdést ve
UFUUGFMBNBUFNBUJLVTPLOBLNJBIFMZ[FUB[
ÚUÚEGPLÞFHZFOMFUUFM 0UUJTWBONFHPMEØ
LÏQMFU &OOFLUÈSHZBMÈTBB[POCBONÈSNFT[

T[JSFWF[FUOFCFOOàOLFU FHÏT[FOB9*9T[È
zadig, amikor is Niels Henrik Abel és Paolo
Ruﬃni megmutatták, hogy ott már remény
telen általános gyökképletet találnunk, mert
biztosan nem létezik olyan. Sőt, semmilyen
óOÏMNBHBTBCCGPLÞFTFUCFOTJODT#J[POZPT
speciális egyenletekre persze van algebrai
megoldás, csak minden esetben használható
gyökképlet nincs. Azt, hogy melyekre van és
NFMZFLSFOJODT B[UB(BMPJTFMNÏMFUCƸMUVE
hatjuk meg. De az már egy másik történet.
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